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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa de Id 13974557, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001327-32.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOAO BATISTA RODRIGUES Advogado(s) do reclamante: NILTON 

DE SOUZA ARANTES RÉU: NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME 

Vistos. Considerando que o expediente da próxima sexta-feira (dia 

06/07/2018) foi antecipado em razão da participação da Seleção Brasileira 

de Futebol nas quartas de finais da Copa do Mundo FIFA 2018, nos termo 

da Portaria 856/2018-PRES, resolvo redesignar a audiência para o dia 11 

de setembro de 2018, às 16h30min., mantendo inalteradas as demais 

determinações anteriores. Ciência as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORTE DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001000-87.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARIA CORTE DE SOUZA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 

Considerando que o expediente da próxima sexta-feira (dia 06/07/2018) 

foi antecipado em razão da participação da Seleção Brasileira de Futebol 

nas quartas de finais da Copa do Mundo FIFA 2018, nos termo da Portaria 

856/2018-PRES, resolvo redesignar a audiência para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 15h30min., mantendo inalteradas as demais determinações 

anteriores. Ciência as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito em Substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

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

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

Correspondência Devolvida de Id 13990465, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 25495 Nr: 2745-47.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Silva Santos r.p.s. avós Carlito Marques da Silva 

e

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Norte Maringá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENILSON GOMES COSTA - 

OAB:7799, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT, Priscila Vanessa Wingenbach da Silva - 

OAB:16.466-MT, Renatta Souza Carvalho Tirapelle - OAB:7468/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que há irregularidade no polo ativo da 

demanda, uma vez que até então a requerente Beatriz Silva Santos está 

sendo representada por seus avós, contudo, extrai-se da cópia de 

certidão de nascimento de fls. 22, que a requerente completou a 

maioridade, não sendo mais necessário ter seus interesses defendidos 

por terceiros.

Por essa razão, postergo a análise das manifestações retro e nos termos 

do art. 76, do CPC/15, SUSPENDO o processo pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para que seja regularizada a representação processual da parte 

autora, sob pena das incursões do § 1º, inciso I, do referido artigo.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que regularize sua 

representação processual.

Transcorrido o prazo da suspensão, certifique-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140408 Nr: 3170-20.2016.811.0007

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato 

Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juciane Pereira Lima - 

OAB:17.763/A

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

Apiacas - OAB:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 122992 Nr: 1227-02.2015.811.0007

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - Espólio, Vitória da Riva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rene Ranger - Espólio, Jessika Matos 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos.

1) Recebo a inicial em todos os seus termos.

2) CITE-SE a parte ré, para nos termos do art. 690, se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 5 de 657



3) Não tendo a parte advogado constituído nos autos, proceda-se com a 

citação nos moldes do art. 690, parágrafo único.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, após 

façam conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98180 Nr: 6745-12.2011.811.0007

 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): I.A.FERNANDES-BAR

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): I.a.fernandes-bar, CNPJ: 

73551046000172, brasileiro(a), Endereço: Av. Ariosto da Riva, Nº 3266, 

Bairro: Setor A, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:545,48 (quinhentos e quarenta e cinco 

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

sentença de folha 76. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

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

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

da CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111978 Nr: 518-98.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lopes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002250-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI DIAS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DIAS AMORIM PIRES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002250-58.2018.8.11.0007 

AUTOR: ALDECI DIAS AMORIM Advogado(s) do reclamante: MOISES 

ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES RÉU: WELLINGTON DIAS 

AMORIM PIRES DA SILVA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Presente a verossimilhança das alegações da parte autora, 

conforme se vê pelos documentos médicos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e NOMEIO a autora ALDECI DIAS AMORIM, como curadora 

provisória do interditando WELLINGTON DIAS AMORIM PIRES DA SILVA, 

exclusivamente para fins previdenciários. 3) CITE-SE e INTIME-SE o 

interditando para comparecer a audiência de interrogatório, que DESIGNO 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h30min., consignando que, após 

mencionada audiência, terá o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar o 

pleito inicial (art. 752 do CPC/2015). 4) INTIME-SE a curadora provisória 

para comparecer à Secretaria deste Juízo para assinar o termo de 

compromisso e para comparecer à audiência de interrogatório já 

designada. 5) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita conforme 

requerido, podendo ser revogado a qualquer tempo nas hipóteses legais. 

6) Como o nome da parte autora descrito na inicial - ALDECI DIAS AMORIM 

PIRES DA SILVA, apresenta divergência com os documentos pessoais 

nos quais constam “ALDECI DIAS AMORIM”, determino a correção para 

fazer constar no Sistema PJE o nome de ALDECI DIAS AMORIM, devendo 

a Secretaria da Vara promover as alterações necessárias. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 04 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito em Substituição legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002424-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(RÉU)

BEATRIZ PEREIRA DE QUEIROZ (RÉU)

JOSE MARIA ROCHA DE QUEIROZ (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da certidão de ID 

13986274, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000139-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CHIMULA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI HEIDRICH (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nos termos da decisão de ID 12522694, para em até 

10 dias especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001503-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI GOMES DA SILVA (AUTOR)

ELINEIDE ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 
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(RÉU)

Outros Interessados:

SEBASTIÃO DE ARAÚJO SIMÃO (CONFINANTES)

JOSÉ APARECIDO DE PAULA (CONFINANTES)

VANDERLEIA APARECIDA FERNANDES SIMÃO (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GERALDO ROBERTO DA SILVA (CONFINANTES)

 

Processo: 1001503-79.2016.8.11.0007 USUCAPIÃO (49) Nos termos da 

legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o 

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

decisão de id. 12508545. Alta Floresta-MT, 4 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002267-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002267-31.2017.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do(a) patrono(a) da parte autora para, no prazo de 

cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência necessária para os 

atos processuais (CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, em virtude de que não há o 

"número" da residência no endereço da parte devedora), de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001970-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CORREIA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001970-24.2017.8.11.0007 BUSCA E APREENSÃO Nos termos 

da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o patrono(a) da parte autora acerca da 

certidão de id. 14000540, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

Alta Floresta-MT, 4 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 2556-44.2018.811.0007

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cipriani - OAB:21468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência não ocorreu devido a Portaria nº 

841/2018-PRES, que suspendeu o expediente durante os jogos do Brasil, 

na Copa do Mundo.

Certifico ainda, que foi designado pelo CEJUSC, nova data da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO qual seja: dia 16 de julho de 2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 2290-09.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Francisco Inacio da Rocha

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

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

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

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF.

 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, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV da parte autora e honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 2174-37.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José Carlos Mendes

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV dos honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64060 Nr: 3416-60.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Leopoldo Teles

 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 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, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV dos honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64304 Nr: 3102-17.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Donizete Ferreira da Silva

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

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

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

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

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

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

 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, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV dos honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68617 Nr: 1582-85.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Madalena Lourenço de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-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 5 (cinco) dias, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV dos honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105155 Nr: 359-92.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Geni dos Santos Aguiar

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e 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, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV dos honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109258 Nr: 4750-90.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Letícia da Silva

 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 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, devendo indicar os 

dados bancários para levantamento da RPV da parte autora e honorários 

sucumbenciais.

Edital Citação

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1002209-28.2017.8.11.0007

PARTE AUTORA: ELENIR CENTURIÃO DEDE, Endereço: Rua dos Tucanos, 

672, Lote 15/01 (esquina - meio lote), Araras, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000. REQUERIDO: JOSÉ MANUEL JUSTO MARCELINO, 

brasileiro, agropecuarista, separado judicialmente, portador do RG n. 

494.239 SSP/PR e CPF n. 013.923.799-20, residente e domiciliado na Rua 

Rio Negro, n. 984, Bairro Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná, Estado de 

Rondônia, CEP 76900-747 e; REQUERIDO: TEODORO CHUPEL, brasileiro, 

casado no regime de comunhão universal de bens com a Sra. Maria 

Madalena Barrankievicz Chupel, agricultor, portador do RG n. 1.155.308 

SSP/PR e CPF n. 310.677.359-68, residente em Alta Floresta, em local 

incerto e não sabido; REQUERIDO: MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ 

CHUPEL, brasileira, nascida em Major Vieira - SC, casada com o segundo 

requerido, sob o regime da comunhão universal de bens, do lar, filha de 

Estefano Barrankievicz e Estefania Barrankievicz, residente em Alta 

Floresta, em local incerto e não sabido; CITANDOS: EVENTUAIS 

INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS e OS REQUERIDOS: 

TEODORO CHUPEL E MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL. 

VALOR DA CAUSA: R$ 70.000,00. FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do 

art. 259 do NCPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL:ELENIR CENTURIÃO 

DEDE propôs AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de JOSÉ 

MANUEL JUSTO MARCELINO, TEODORO CHUPEL e MARIA MADALENA 

BARRANKIEVICZ CHUPEL, pelas questões de fato e de direito que passa a 

dispor: 1 – DOS FATOS. A Requerente Elenir Centurião Dede, residente e 

domiciliada no endereço citado no preâmbulo da presente, vem, a Ilustre 

presença deste douto Magistrado, questionar/requerer a propriedade do 

imóvel no qual se mantém, com sua família, desde o ano de 2005, ou seja, 

há mais de 12 anos naquele imóvel, de forma ininterrupta, donde detém a 

posse mansa e pacífica desde então, sem nenhum esbulho ou 

interrupção. Referido imóvel trata-se do lote urbano sito na Rua dos 

Tucanos, esquina com Rua das Andorinhas, quadra "D", lote n. 15/1. Pois 

bem, Excelência, esmiuçando os fatos, cumpre destacar o seguinte: nos 

idos do ano de 2005, a Requerente, passando por dificuldades financeiras 

e sem ter um local para morar, soube da existência da casa construída 

sobre o lote descrito acima e tinha ciência que a casa estava em total 

situação de abandono. O local era abrigo de todo tipo de transeuntes, 

animais e bichos peçonhentos, tendo em vista que o matagal tomava conta 

do local, chegando a altura do teto. Era um total descaso e abandono. 

Ninguém ali morava ou tomava conta já há vários anos. Diante disso, a 

Requerente e seu marido à época, o Sr. João Sutero Dantas, adentraram 

ao imóvel e promoveram todos os tipos de reparos necessários, do teto ao 

chão. Eram telhas e janelas quebradas, portas e outros materiais com 

defeitos. Promoveram a pintura do imóvel, a retirada de entulhos e a poda 

do matagal que tomava conta para, enfim, conseguir colocar a casa em 

condições de uso. Com o tempo, o casal separou-se, mas a Requerente 

se mantém no imóvel desde então, exercendo todos os direitos como se 

proprietária fosse, sem interrupções, esbulho ou reclamações por quem 

de direito. Inclusive, no início deste ano, a Requerente promoveu nova 

reforma na casa, com vista a manter o local salubre e agradável aos 

moradores, que são sua família, constituída da Requerente e suas netas 

(cujos documentos seguem anexos). Hodiernamente, cumpridas as 

condições da prescrição aquisitiva, tentou-se por diversas vezes ver o 

direito da Requerente concretizado, sem êxito, eis que sequer sabe ao 

certo o paradeiro dos Requeridos. Resta claro, Excelência, que a posse 

direta (e sequer a indireta) não está mais sob o domínio dos Réus a mais 

de uma década, mais precisamente, a mais de 12 anos, o que pode ser 

comprovado pelos documentos anexos, especialmente as faturas de 

energia elétrica anexas, referente ao interregno do ano de 2005 a 2016. 

Desta feita, ante a preclara ocorrência da prescrição aquisitiva, na 

modalidade usucapião extraordinária e, ainda, ante a ausência de 

documentos que autorizem a transferência da propriedade, outra saída 

não resta à Requerente senão a presente ação para ver reconhecida a 

propriedade mediante a prescrição aquisitiva. Para tanto, apresenta nesta 

oportunidade as fotos do imóvel, com suas mais recentes reformas. 

Ainda, cumprindo com o necessário, apresenta-se nesta oportunidade a 

planta do imóvel, suas descrições e coordenadas, tudo assinado por 

engenheiro civil. Desta feita, Excelência, confiante no bom senso e no 

sentimento de Justiça que sempre emana das decisões de Vossa 

Excelência, recorre-se a este Douto Juízo para ver resguardado o direito 

da Requerente no que tange a lavratura da matrícula e registro do imóvel 

em favor da mesma, após o Reconhecimento da Usucapião Extraordinária, 

haja vista a posse mansa, pacífica e sucessiva por mais de 12 (doze) 

anos. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote urbano sito na Rua 

dos Tucanos, esquina com Rua das Andorinhas, quadra "D", lote n. 15/1. 

DESPACHO: "Vistos, 1 - Recebo a inicial e sua emenda e determino a 

retificação do polo passivo conforme disposto na derradeira peça. 2 - 

Diante das comprovações apresentadas, defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 3 - Citem-se os requeridos 

para que apresentem resposta, em 15 dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 4 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 5 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 246, §3º do CPC. 6 - Intimem-se o Município de Alta Floresta, o Estado 

de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de ecebimento, instruindo 

com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC). Às providências." Eu, MOACIR DE CASTILHO, 

matrícula 7104, digitei. Alta Floresta - MT, 3 de julho de 2018.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1001503-79.2016.8.11.0007 PJE

PARTE AUTORA: Nome: ALDECI GOMES DA SILVA e ELINEIDE ALMEIDA 

LIMA, Endereço: Rua Azaléia, 149-A, Jardim das Flores, ALTA FLORESTA 
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- MT - CEP: 78580-000 Endereço: Rua Azaléia, 149-A, Jardim das Flores, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000. PARTE RÉ: Nome: INDECO 

INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP, 

Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA, 3145-A, CENTRO, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000. ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: CARLOS 

EDUARDO FURIM, advogado, OAB/MT 6.543. CITANDOS: IZABEL PEREIRA 

TAKAHASHI, demais qualificações ignoradas, em razão da existência de 

dívida de IPTU quitada pelo autor em seu nome, para que não se alegue 

ignorância ou nulidade, bem como de EVENTUAIS INTERESSADOS, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00. 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: ALDECI GOMES DA 

SILVA e ELINEIDE ALMEIDA LIMA DA SILVA ajuizaram a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em desfavor de INDECO – 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA, pelos 

seguintes fundamentos de fato e de direito: DOS FATOS. O Autor, há mais 

de 22 (vinte e dois) anos, vem mantendo a posse de forma mansa e 

pacífica, contínua, sem oposição e com animus domini, sobre uma área de 

terreno urbano, situada no Jardim das Flores, município e comarca de Alta 

Floresta, Estado de Mato Grosso, matriculado sob nº 18.162, Livro 2-CL, 

no Registro Geral de Imóveis de Alta Floresta, com a seguinte descrição: 

Lote Urbano nº 19 (dezenove), Quadra 02 (dois), Setor "NE-D", com área 

de 450,00m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado no 

Jardim das Flores, Município de Alta Floresta-MT, conforme matrícula 

18.162 Livro 2-CL, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, da 

Comarca de Alta Floresta-MT. O referido imóvel ficou pertencendo ao 

Autor através do exercício da posse desde o ano de 1994, ultrapassando 

o lapso temporal previsto no Código Civil e sempre foi exercida de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta, o que o legitima a promover a presente Ação 

de Usucapião Extraordinário. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. USUCAPIENDO: 

Lote Urbano nº 19 (dezenove), Quadra 02 (dois), Setor "NE-D", com área 

de 450,00m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado no 

Jardim das Flores, Município de Alta Floresta-MT, conforme matrícula 

18.162 Livro 2-CL, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, da 

Comarca de Alta Floresta-MT. DESPACHO: "Vistos, 1 - Defiro a gratuidade 

de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 – Defiro o pedido 

de inclusão de Elineide Almeida Lima da Silva no polo ativo, devendo a 

secretaria promover a RETIFICAÇÃO junto ao PJe. 3 - Cite-se a requerida 

para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 4 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 5 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 246, §3º do CPC. 6 - Intimem-se o Município de Alta Floresta, o Estado 

de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, instruindo 

com cópia da matrícula do imóvel e da petição de fls. 26/27, para que, no 

prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do CPC). 7 - INTIME-SE o Ministério Público.Às 

providências." Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 4 de julho de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para que no prazo de 05(cinco) 

dias junte nesta ação o comprovante de pagamento da diligência, tendo em 

vista que não acompanhou a petição, ora juntada, bem como para 

manifestar-se acerca da penhora infrutífera realizada ao Id 13530253 no 

prazo de 10(dez) dias, nos termos da decisão proferida ao Id 13417668 e, 

ainda, para que tome CIÊNCIA da hasta pública designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, a expedição de mandado no endereço sob ID 13732975 . A guia 

para pagamento da diligência poderá ser emitida através do portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no 

banner “Emissão de Guias Online”), regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 – CGJ, devendo a guia, bem como o comprovante de recolhimento, 

serem juntados nos autos no mesmo prazo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138669 Nr: 2260-90.2016.811.0007

 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: DMdNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os(a) patronos(a) das 

partes para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 15.877,01 (quinze mil e oitocentos e setenta 

e sete reais com um centavo), na proporção de 50% para cada parte, nos 

termos da r. sentença de folhas 386/386 verso.

 Este valor deverá ser recolhido de forma separada.

Sendo para cada parte o valor de: R$ 4.056,42 (quatro mil e cinquenta e 

seis reais com quarenta e dois centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 3.882,09 (tres mil e oitocentos e oitenta e dois reais com nove 

centavos) para recolhimento da guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto/Divida Ativa (Provimento 88/2014-CGJ) e anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101830 Nr: 3340-31.2012.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Wanderley Camolezzi

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das informações contidas no petitório retro, 

DETERMINO a REMESSA dos autos ao ARQUIVO, com as anotações e 

baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 5748-68.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Vanderlei de Freitas

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte Autora, na pessoa de sua Advogada, para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar acerca das informações de fls. 158/162, 

pugnando o que entender por direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141963 Nr: 4037-13.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Alvorada do Sul - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Rolim de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acrisio Venâncio da Cunha 

Filho - OAB:14.497/MS, Patricia Hackbarth - OAB:20485/O

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Vinícius 

Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro para CONCEDER à Fazenda Pública Municipal de 

Nova Alvorada do Sul, ora embargante, os benefícios do artigo 3°, inciso I, 

da Lei Estadual n° 7.603 de 27 de dezembro de 2001.

 Outrossim, MODIFICO parcialmente a decisão de fl. 25, tão somente para 

DECRETAR a isenção do pagamento das custas processuais em favor da 

embargante, Fazenda Pública.

Ainda, tendo em vista que não fora requerido pelo embargado, até o 

presente momento, o cumprimento de sentença no tocante à verba 

honorária, DETERMINO a REMESSA dos autos ao ARQUIVO, com as 

anotações e baixas de estilo.

Às diligências. 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.

Tendo em vista a informação de fls. 280/281, DETERMINO a expedição de 

ofício ao Banco Bradesco para que informe acerca da (in)existência de 

valor bloqueado no presente feito, bem como proceda a baixa/desbloqueio 

de eventual valor vez que o processo encontra-se sentenciado e foi 

determinada a baixa de todas as penhoras.

 Após, arquive-se o feito com as baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123852 Nr: 1748-44.2015.811.0007

 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: Cleonice Garcia da Costa

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos.

Defiro o desarquivamento e determino a expedição de alvará do valor 

depositado judicialmente cf. determinado na sentença de fls. 96/97, 

todavia, deverá ser observado 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.

Cumpra-se, certificando o necessário.

 Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55919 Nr: 469-67.2008.811.0007

 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: Osmar Rocha Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT/8506-A

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

impulsiono estes autos com a finalidade de CIENTIFICAR o advogado da 

parte requerida o deferimento do pedido de desarquivamento requerido 

nesta ação, bem como INTIMAÇÃO para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105756 Nr: 1004-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira, Maria Eunice de Almeida Oliveira

 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: Bruno Budke Lage - 

OAB:14710/MT, Jorge Augusto Trevelin - OAB:16910/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 
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impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2697-15.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Palmira Marins Massarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio, Benedita de 

Lourdes Ragonha Petrucci, João Carlos Petrucci, Moises Marcio Petrucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Boris Massarelli Cionek - 

OAB:274266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

dos documentos de fls. 186/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113374 Nr: 1909-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon - Me, Waldenir 

Augusto Cecon

 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:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112763 Nr: 1359-93.2014.811.0007

 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: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustaquio Inacio de Noronha 

Neto - OAB:12548

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001998-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA BENVINDA DA SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

AGNALDO DE CARVALHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

Eneias Gonçalves de França (CONFINANTES)

Eventuais Interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Talicia Rodrigues dos Santos (CONFINANTES)

João Antunes Xavier (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001998-55.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AGNALDO DE CARVALHO e outros Parte Requerida: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Citandos: REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. Data de Distribuição da 

Ação: 31/05/2018 10:43:10 FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do artigo 

259, I, do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. RESUMO DA INICIAL: Alega o Autor, que nos anos 80, no 

auge das políticas para o povoamento da região extremo norte do Estado 

de Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a área que corresponde 

atualmente o Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse o povoamento do então 

Distrito de Carlinda/MT. A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o 

povoamento do Município de Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 

90 vendeu vários lotes às famílias que se mudaram para referida 

localidade, muitas vindas da região Sul do País. Houve o povoamento do 

Município de Carlinda/MT, entretanto, a população colocada na posse dos 

lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com os títulos de propriedade 

imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT, recebendo tão só recibo de quitação pela aquisição dos lotes 

urbanos. O empreendimento da ora requerida Cooperativa Cotia não 

obteve o sucesso que se esperava, sendo que a mesma fechou suas 

portas na cidade de Carlinda/MT nos anos 90. A atual questão fundiária do 

Município de Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população 

carlidense não detém o titulo de propriedade de seus lotes. Feita essa 

breve introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a 

questão fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o 

pedido inicial. Os requerentes são legítimos possuidores do imóvel urbano 

com área de 500,00 M² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo 

lote nº 22 (vinte e dois), Quadra R- 25, loteamento denominado “Embrião 

Urbano Carlinda”, registrado na matricula nº 1.403 do Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está registrado no CRI da Comarca 

de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de 

Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. Ocorre que, no dia 24/12/1992, 

a requerida vendeu o lote objeto da lide ao sr. ANTONIO APARECIDO 

PALMEIRA DA SILVA, conforme cópia da escritura de compra e venda, 

todavia não fora confeccionada a escritura de compra e venda, razão 

pela qual permanece a propriedade do bem junto ao CRI em nome da ora 

requerida. Os autores detém a cadeia possessória, como se nota da 

primeira venda do lote por parte da requerida, e, no dia 04/05/1999, 

conforme escritura de compra e venda, adquiriram o referido lote. 

Portanto, o requerente detém a cadeia possessória, do lote urbano há 

mais de 15 anos, sendo que a posse sempre foi exercida de forma 

ininterrupta e pacifica. Corroborando com os fatos, segue em anexo 

dados que comprovam o vínculo do requerente com o imóvel, tais como 

conta de água já em nome do Sr. Agnaldo, além do comprovante de 

pagamento do IPTU. Despacho/Decisão: Vistos. 1) DEFIRO o benefício da 

Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista a possibilidade de 

existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os 
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confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão 

ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 

30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, 

para contestarem no prazo legal. 5) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da 

Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os representantes da União, Estado e Município, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito. ADVERTÊNCIA: a) PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, deverá a parte requerida se 

manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não impugnados 

serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 

344, do CPC. Alta Floresta-MT, 4 de julho de 2018 MIRIAM RODRIGUES DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI FINGSTAG MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

13934504/13934724, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a 

guia única de n.º 62101, foi devidamente recolhida. Certifico que procedo 

a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso 

apresentado no ID de nº 13934504/13934724, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 3 de 

julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, do 

inteiro teor dos documentos juntados no ID nº 13538977, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Alta Floresta, 3 de julho de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12828200 foi interposto 

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

12828196 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

12828200, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-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)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente do inteiro teor do ID de nº 

13505975, bem como para que informe o número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DO NASCIMENTO RAYMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (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 12872812 foi interposto 

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

12872819 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

12872812, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12804399 foi interposto 

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

12804400 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

12804399, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FLORIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12818013foi interposto 

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

12818025 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 
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12818013, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PARRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000816-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE PARRA 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no evento nº. retro. No que 

tange à obrigação de fazer, o credor não noticiou o descumprimento. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Intime-se pessoalmente a parte credora acerca da 

liberação de Valor em favor do seu advogado constituído nos autos, nos 

termos da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PARRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000816-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE PARRA 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no evento nº. retro. No que 

tange à obrigação de fazer, o credor não noticiou o descumprimento. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Intime-se pessoalmente a parte credora acerca da 

liberação de Valor em favor do seu advogado constituído nos autos, nos 

termos da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011292-80.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE AZEVEDO SODRE FLORENCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011292-80.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDO DE AZEVEDO 

SODRE FLORENCE REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e 

requer a extinção do processo. Já o credor concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta no evento retro. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Após, intime-se 

pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em favor do 

seu advogado constituído nos autos, nos termos do item 2.13.3.3 da 

CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011292-80.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE AZEVEDO SODRE FLORENCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011292-80.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDO DE AZEVEDO 

SODRE FLORENCE REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e 

requer a extinção do processo. Já o credor concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta no evento retro. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 
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trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Após, intime-se 

pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em favor do 

seu advogado constituído nos autos, nos termos do item 2.13.3.3 da 

CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 143118 Nr: 4674-61.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLV, EMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17.743-MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735

 88.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 

413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu SÉRGIO LUÍS VIANA, 

Vulgo “PARANÁ”, brasileiro, portadora do RG n.° 13.696.041 SSP/MT e 

inscrita perante o CPF/MF sob n.° 878.656.531-15, natural de Céu Azul/PR, 

nascido aos 16/09/1976, filho de Alzira Viana, como incurso nas sanções 

do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro e artigo 16, da 

Lei n.° 10.826/03 e implicações da Lei n.° 8.072/90; e PRONUNCIAR EVAN 

MARCELITO ZUPELLI, vulgo “CELITO, “NEGÃO” ou “PARAGUAI”, brasileiro, 

solteiro, portador do RG n.º 2.277.075-5 SSP/MT e inscrito perante o 

CPF/MF sob n.º 749.743.861-15, natural de Jaru/RO, nascido aos 

06/10/1976, filho de Irene Zupelli, como incurso nas sanções do artigo 

121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro e implicações da Lei n.° 

8.072/90, devendo ambos os réus ser julgados pelo soberano Tribunal do 

Júri desta Comarca de Alta Floresta.89.Os motivos da manutenção da 

prisão dos acusados permanecem inalterados. Ao exarar-se a decisão de 

pronúncia, muito mais motivos há para a segregação preventiva dos 

pronunciados, até mesmo por força de dispositivos intransponíveis de 

natureza processual penal, tais como a intimação pessoal da pronúncia e 

a presença física dos réus durante o julgamento da Corte Popular e diante 

da fundamentação acima que faz parte deste dispositivo a fundamentar a 

necessidade da prisão.90.Portanto, INDEFIRO o pedido de liberdade 

provisória e/ou substituição por medidas diversas da prisão e DETERMINO 

a manutenção dos réus onde se encontram presos, haja vista a vasta 

ficha de antecedentes criminais.91.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se nos autos e intimem-se as partes para apresentação das 

exigências contidas no artigo 422, do Código de Processo 

Penal.92.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Alta Floresta/MT, 23 de maio 

de 2018.ROGER AUGUSTO BIM DONEGAJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000465-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CASONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON ARROTEIA (TESTEMUNHA)

OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA (TESTEMUNHA)

LORIDANI BONADIMAN (TESTEMUNHA)

ARCILE FERREIRA VENTURINI (TESTEMUNHA)

AMAZIR FABRICIO (TESTEMUNHA)

SERGIO SAVIO (TESTEMUNHA)

JOSEMAR ALVES (TESTEMUNHA)

MATHIAS PELICCIONI PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

DEVANZIR FABRICIO (TESTEMUNHA)

MAURO PINHEIRO DIAS (TESTEMUNHA)

ROSIMBO LUIZ CASONATTO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000465-95.2017.8.11.0007 ALICE CASONATTO MARCIO 

CARVALHO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas as partes para manifestação nos 

presentes autos acerca do laudo pericial conforme IDs 13946101, 

13946141 e 13946179, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA OLA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001462-15.2016.8.11.0007 JOANA OLA PEREIRA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 as partes para manifestação nos presentes autos acerca do 

laudo pericial ID 13906252, bem como para requerer o que entender de 

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

presente. Alta Floresta, 4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIAS FERREIRA DOS SANTOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001460-45.2016.8.11.0007 JOSELIAS FERREIRA DOS 

SANTOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

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 requerente para manifestação 

nos presentes autos acerca da informação do médico perito (parte não 

compareceu para perícia agendada) ID 13907718, bem como acerca do 

não comparecimento do autor na audiência conforme termo ID 13531626, 

para requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da 

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

presente. Alta Floresta, 4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA TEIXEIRA BUENO (RÉU)

ENRICO TEIXEIRA BUENO (RÉU)

EDUARDO TEIXEIRA BUENO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001198-95.2016.8.11.0007 BANCO BRADESCO S.A. ANDREA 

TEIXEIRA BUENO 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 manifestação nos presentes autos acerca das 

correspondências devolvidas com ressalva de "mudou-se", IDs. 

12909130, 12909252 e 12909300, bem como para indicar o atual endereço 

dos requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro 

o presente. Alta Floresta, 4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17653 Nr: 2987-40.2002.811.0007

 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: Sérgio Conti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

proposta por SÉRGIO CONTI para CONDENAR a requerida CEMAT – 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, ao:a) PAGAMENTO a 

título de DANOS MORAIS, na quantia total de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 

362 do STJ); b) PAGAMENTO de indenização a título de DANOS 

MATERIAIS, devendo o réu ressarcir a desvalorização ao imóvel do autor, 

valores estes que serão apurados em liquidação de sentença;Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.Por fim, CONDENO a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que diante 

do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho, na 

combatividade de cada patrono, fixo em dez por cento (20%) sob o valor 

da condenação, por ter o autor obtido êxito na totalidade dos pedidos 

(CPC/2015 - artigo 85, § 2º). Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, e não havendo requerimento pela parte vencedora da 

liquidação/cumprimento da sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

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

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100401 Nr: 1951-11.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS, JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, KELLYAN DE SOUZA MARIA - OAB:22421/O, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT, 

Wagner Jeferson Miranda - OAB:201146

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109266 Nr: 4761-22.2013.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha 

Castellões da Riva, Alexandre Henrique de Araujo, Cristine Wellmann da 

Riva Araújo, Karin Wellmann da Riva de Almeida, Eduardo Cesar de 

Almeida, Anelise Wellmann da Riva, Ludovico Wellmann da Riva, Carolina 

Reis Bazzo da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renate Anna Wellmann da Riva - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Analisando os autos verifico que resta prejudicada a análise pedido de 

item “9.5” de fl. 516, tendo em vista a juntada de certidão negativa da 

fazenda pública municipal, Logo, deixo de aprecia-lo.Por outro lado, quanto 

ao pedido de constituição de reserva de bens feito pela União à fl. 498, 

denoto que o Espólio ofereceu o bem mencionado no item 9.2 de fl. 515 

para a garantia da dívida, assim, INTIME-SE a União para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do bem oferecido para a 

constituição de reserva.Por fim, tendo em vista o Provimento nº 56/2016, 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), intime-se o inventariante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Certidão Negativa de Testamento 

nos autos.Com ou sem o aporte das determinações no prazo determinado, 

voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144678 Nr: 5547-61.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Antonio Mendes, Eliana Regina Cecconello 

Mendes, M A Mendes Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane do Amaral - 

OAB:23772/O, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 Vistos.

BANCO AMAZÔNIA S/A, devidamente qualificado nos autos, interpôs 

embargos de declaração em face da decisão proferida às fls. 182/185, 

alegando que houve contradição (fls.190/191).

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que as 

matérias desafiadas nos embargos de declaração devem ser objeto de 
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recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão 

proferida.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, as supostas contradições alegadas nos embargos de 

declaração, não ocorreram, visto que todas as matérias discutidas, 

acerca da cédula de crédito bancário contratada entre as partes, foram 

devidamente analisadas e solucionadas.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.216.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 156271 Nr: 4160-74.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irney Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Donizete Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cappelesso A. Batistella 

- OAB:12772 OAB/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDENCIO - OAB:9887

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para DECLARAR a EXTINÇÃO DO PROCESO DE 

EXECUÇÃO, diante da ausência de título executivo apto a embasar o 

processo.Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Transitado 

em julgado a referida decisão, se nada for requerido, REMETAM-SE os 

Autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias, extraindo-se e 

apensando-se cópia da presente decisão nos Autos Executivos.P. R. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143862 Nr: 5103-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: José Donizeti Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Savi, Irney Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDENCIO - OAB:9887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DESTRI - 

OAB:20028/O, Karina Cappelesso A. Batistella - OAB:12772 OAB/MT, 

Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 Vistos.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em apenso, 

ao Arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 161691 Nr: 6939-02.2017.811.0007

 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: Elidia Fernandes Rosa, Paulo Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José do Nascimento, Fabiane 

Dieckmann do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Arceu Peixoto 

Ferreira - OAB:16612/0-MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de agosto de 

2018, às 14h00min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 4151-64.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Gamba da Silva, Dirlei Gamba de Brito, 

Audemilson Alves de Brito

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os 

autos com a matrícula atualizada do imóvel descrito na matrícula 12.437 do 

CRI local.

Com ou sem o aporte da determinação, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47425 Nr: 6884-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Auto Ônibus Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Lopes - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 107, a fim de que se proceda a penhora 

em numerário de “boca do caixa” da empresa executada, porquanto a 

penhora eletrônica restou infrutífera no caso em apreço e referida medida 

contribui para a efetividade da ação de execução.

A propósito, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA NA 

BOCA DO CAIXA - POSSIBILIDADE - ORDEM DE GRADAÇÃO - PREVISÃO 

LEGAL - ARTIGO 655 DO CPC - NÃO-COMPROVAÇÃO DE LESIVIDADE À 

ATIVIDADE DA EMPRESA - RECURSO IMPROVIDO. Pode o juiz, 

utilizando-se dos meios disponíveis, propiciar a viabilidade da satisfação 

do crédito, nos termos da gradação estabelecida no art. 655, I, do CPC, 

sem que haja ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução 

disposto no artigo 620 do CPC. É perfeitamente cabível a penhora na boca 

do caixa da empresa, haja vista que a referida medida constitucional 

contribui para a efetividade da execução e não ficou comprovado que o 

valor a ser constritado possa causar algum prejuízo a empresa.” (TJMT, 

AI, 11532/2007, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2007, Data da publicação no DJE 

13/06/2007)

Expeça-se mandado de penhora.

 Efetuada a constrição de numerário, o montante deverá ser imediatamente 

depositado em conta judicial vinculada aos presentes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104154 Nr: 5918-64.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volpi e Volpi Ltda - ME, RAFAEL QUEIROZ 

VOLPI., Fábio Queiroz Volpi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236/O, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de remessa dos autos via postal por ausência de 

previsão legal, já que a remessa é permitida tão somente às Procuradorias 

Federais e mediante apresentação de termo de responsabilidade nos 

autos, de acordo com as normas da CNGC e com os convênios 

celebrados pelo TJMT, o que não é o caso na presente ação.

Assim, intime-se a exequente, via DJE, para manifestar no feito, no prazo 

de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16894 Nr: 1944-68.2002.811.0007

 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: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Elson Cristovão Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Rodrigo Khater Fontes - 

OAB:26.044-PR, Rosangela Khater - OAB:6269, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

OAB:17.811-0 MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Tratam-se de procedimentos de Cumprimento de Sentença, que tramitarão 

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

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

1 . Quanto o pedido de fls. 289/292, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de 

cálculo se encontra às fls. 292, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

2 . Quanto o pedido de fls. 293, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de 

cálculo se encontra às fls. 293v, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 32550 Nr: 1977-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Leandro de Almeida, Nilce Almeida da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 229).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 485-89.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jualta Comércio de Maquinas e Ferragens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

inclusive indicando o local em que se encontra o bem móvel, indicando, 

ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112111 Nr: 644-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Marinho Filho Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 177/178, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 
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Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140367 Nr: 3151-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Fernanda Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Altini

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

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 193, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102428 Nr: 3804-55.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 222/223, EXPEÇA-SE nova requisição de 

pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para a 

conta indicada à fl. 216.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 168817 Nr: 3437-21.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jolice Ponce de Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Setor RI. 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 cumprimento do ato deprecado. Autos de origem nº 

891-16.2015.811.0098 - Vara Única da Comraca de Porto Espiridião-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99200 Nr: 630-38.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Prado Wenceslau, Anezimo Candido Wenceslau, 

Nelson da Silva Prado, Erenilde dos Santos Silva, Nilce da Silva Prado dos 

Santos, Ezequias dos Santos, Nilton da Silva Prado, Izabel Peres Prado, 

Nery da Silva Prado, Rubens da Silva Prado, Neuza da Silva Prado, Nair da 

Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias da Silva Prado - Espólio

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

Souza - OAB:16241, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos verifica-se que, inicialmente, todos os herdeiros 

eram representados pelo Patrono José Valnir Teixeira (conforme 

documentos de fls. 07 e 32/37), todavia conforme substabelecimento de fl. 

160, foram outorgados poderes ao Patrono Abdiel Virgino Matias de Sousa 

para que o mesmo representasse todos os herdeiros.1.1) Nestes termos, 

o petitório de fls. 161/164 foi subscrito tão somente pela Inventariante 

Neusa da Silva Padro, logo, DETERMINO que o Patrono Abdiel Virgino 

Matias de Sousa, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se 

representada tão somente a Inventariante ou representa, também, os 

interesses dos demais herdeiros. 1.2) Em caso positivo, deverá manifestar 

a concordância ou não em relação à alienação dos mesmos (demais 

herdeiros) no prazo acima assinalado, em caso negativo, deverá a 

Escrivania, de pronto, realizar a INTIMAÇÃO pessoal dos demais herdeiros 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos acerca 

do pedido de alienação, devendo tal manifestação ser subscrita por 

advogado com procuração nos autos.2) Por fim, verifico que não houve 

por parte da Inventariante a especificação do valor de venda do bem, 

tampouco a especificação dos bens em questão. Logo, DETERMINO que a 

Inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça quais bens 

pretende alienar (com cópia da escritura dos bens) e por qual valor.Com o 

decurso do prazo estabelecido, com ou sem o aporte das determinações, 

VOLTEM-ME os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123851 Nr: 1747-59.2015.811.0007

 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: Loide Paiva Suassuna

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

Civil.Deixa de condenar a Parte Autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, vez que beneficiária da justiça 

gratuita.Intimem-se.Expeça-se o pertinente Alvará Judicial quanto aos 

honorários médico-periciais depositados.Após o transito em julgado, ao 

ARQUIVO com as baixas pertinentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003053-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MARIA DOS SANTOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ELZA PEREIRA DE CASTRO DIAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003053-75.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ODETE MARIA DOS SANTOS MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Pretende-se, através da presente, executar a 

sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar 

quantia certa. Assim, DETERMINO: 1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos 

para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil. 2) 

Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS. 3) Se decorrer o prazo legal sem 

apresentar impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da 

Resolução nº 115 do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da 

Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados. 4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II). 5) 

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

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal. OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de 

julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000449-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BATISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000449-10.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LUIZ CARLOS BATISTA RÉU: AGDA ALVES DA SILVA Vistos. INTIME-SE 

o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá 

arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o 

§1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas 

contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou 

manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. 

Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do 

artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já 

indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no 

artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002348-43.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP 

REQUERIDO: VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME Vistos. 

Intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de 

julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (EXECUTADO)

ARIOSTO DA RIVA NETO (EXECUTADO)

LIDA NITRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CRISTIANA BUENO DA ROCHA CASTELLOES DA RIVA (EXECUTADO)

TATIANI TIEKO MIURA DEITOS (EXECUTADO)

ARNO MAURO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002353-65.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: LIDA NITRO - INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP, ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO, CRISTINE 

WELLMANN DA RIVA ARAUJO, TATIANI TIEKO MIURA DEITOS, ARNO 

MAURO BATISTA DA SILVA, MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA, 

ARIOSTO DA RIVA NETO, CRISTIANA BUENO DA ROCHA CASTELLOES 

DA RIVA Vistos. Citem-se os executados, com os benefícios do art. 212 § 

2º do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o 

pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. Os executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. 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, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). Não encontrado o devedor, efetue 

o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para 

garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 02 (duas) vezes em dias distintos; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 

830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi 

encontrado, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital do devedor. Fixo, desde já, os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 
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metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001891-45.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. INTIME-SE o APELADO para 

apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como 

preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 

1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, 

INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a 

respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar 

que os prazos processuais são contados nos termos do art. 219 da 

referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do artigo 

1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003537-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO APARECIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003537-90.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADILSO APARECIDO DIAS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. INDEFIRO o pedido de ID 13528860, visto que 

ainda não houve a devolução do mandado de tentativa de citação da parte 

requerida expedido no ID 11529849, bem como, não foi comprovado nos 

autos que a requerida não se encontra mais no endereço indicado na 

inicial. Aguarde-se o cumprimento integral da decisão de ID 11409882. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 22/2018

* A Portaria nº 22/2018 - referente à escala de plantão a ser obedecida 

pelos Oficiais de Justiça no mês de agosto do corrente ano - encontra-se 

no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta 

Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164927 Nr: 6841-02.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Gomes Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a sra. Sônia Paula, secretária do médico perito 

nomeado, entrou em contato com esta secretaria informando que o 

referido profissional não poderá atender/realizar perícias na data já 

designada, restou avençado novo dia para a perícia, qual seja, 15 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas (horário local), no seu consultório, 

localizado na Rua Presidente Vargas, 802, Centro, Barra do Garças.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189178 Nr: 9631-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Barra do Garças - MT, 

Eduardo Bueno de Queiroz Baroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673, Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256151 Nr: 10329-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEGdS, MEGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO cota Ministerial de fl.39 e DESIGNO audiência para o DIA 02 DE 

AGOSTO DE 2018, às 16h00min (Horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se a adolescente e os seus responsáveis. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89174 Nr: 3093-64.2009.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Vieira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira da Silva, Ana Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Marcelo Rocha - OAB:MT 

9.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. No que tange ao pedido de substituição da Inventariante, em razão da 

renúncia aos direitos hereditários, INDEFIRO-O, uma vez que não se 

enquadra nas hipóteses do art. 622, CPC/2015.

2. INTIME-SE a inventariante para que promova o andamento do feito, 

juntando as certidões negativas das Fazendas Públicas, no prazo de 15 

(quinze) dias e, no mesmo período, aporte aos autos o plano de partilha.

3. Em seguida, INTIMEM-SE os herdeiros JOSÉ VIEIRA JÚNIOR (fls. 170), 

SELMA VIEIRA SILVA (fls. 170) e ANA LÚCIA VIEIRA (fls.171), para 

manifestarem também no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

como fiscal da ordem jurídica.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208435 Nr: 8580-05.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS N. 8580-05.2015.811.0004-id.208435

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Raida Muhammad Tawfiq Turki Ibrahim

PARTE REQUERIDA: Barakat Saad

INTIMANDO (A, S): Raida Muhammad Tawfiq Turki Ibrahim, Cpf: 

84038101134, Rg: 1.197.738-8 SSP Filiação: Muhammad Tawfiq Turki 

Ibrahim Ali e Zeinad Muhammad Tawfiq Ibrahim, data de nascimento: 

24/09/1975, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua Paschoal Moreira Cabral, 155, Bairro: Centro, 

Cidade: Barra do Garças-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) Representante (requerente), em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para dar(em) 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco), sob pena de extinção, na forma do 

Art. 485-III, do CPC, pois o feito encontra-se abandonado há mais de 30 

(trinta) dias,devendo para tanto providenciar o regular andamento do feito.

Despacho/Decisão: 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 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.”

Eu, Julia da Silva Teixeira Buttner, digitei.

 Barra do Garças - MT, 28 de junho de 2018.

Ana Carla de Castro Penteado

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219109 Nr: 2249-70.2016.811.0004

 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: Malba Aires Peixoto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 20.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e, por consequência, 

DECLARO a inexistência do débito de R$ 4.076,00 (quatro mil e setenta e 

seis reais e trinta e três centavos) materializada pela notificação de 

fls.22/24, bem como RATIFICO a decisão que concedeu a tutela de 

urgência, para o fim de DETERMINAR à requerida ENERGISA S/A que se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à autora em 

razão do débito agora reconhecido como inexistente e de inseri-la em 

cadastros restritivos de crédito ou proceder com outra forma de 

cobrança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

fundamento nos arts.139, IV, e 536, §1º, CPC/2015, resolvendo o mérito 

da demanda, na forma dos art.487, I, CPC/2015.21.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a ENERGISA S/A no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o 

valor do débito reconhecido inexistente atualizado pelo IPCA, com 

fundamento no art.85, §2º, CPC/2015. 22.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177037 Nr: 11185-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteci Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que não foram localizados veículos em nome do 

executado, conforme comprovante anexo (Renajud), INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235621 Nr: 13156-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA, Alex Teixeira Fernandes, Deusvane Quirino Rego Teixeira, LARA 

NHAYANE REGO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 168/169 (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251403 Nr: 7267-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 
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OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da petição de fls. 87/88 e documento de fl. 89, 

DETERMINO a inclusão das advogadas da parte requerida no Sistema 

Apolo e na capa dos autos.

2. Na sequência, COLHA-SE o parecer do Ministério Público quanto às 

provas a serem produzidas, bem como acerca da manifestação de fls. 

90/92.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188992 Nr: 9474-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espirita Raio de Luz, Rita Pereira Lopes, 

Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O, 

Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - 

OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

1. Tendo em vista o decurso do prazo para manifestação do executado, 

DEFIRO o pedido de fl. 94.

2. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor 

da parte autora.

3. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245844 Nr: 3469-69.2017.811.0004

 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: Iris Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Dada a impugnação da gratuidade da justiça, INTIME-SE o autor para 

juntar nos autos cópia do seu último holerite, no prazo de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos para saneamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 1885-11.2010.811.0004

 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: Nelli Scherer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1.REJEITO os embargos de declaração de fls.683/685, tendo em vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. A decisão 

objurgada foi taxativa quanto à preclusão de revisar a liquidação, e o que 

pretende a parte embargante agora é a sua reforma sem a interposição do 

recurso adequado para tanto.

2.INTIME-SE a parte executada para se manifestar acerca da petição de 

fls.698/699, no prazo de 10 (dez) dias.

3.Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238289 Nr: 15002-59.2016.811.0004

 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: FMdS, TEdS, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEdS, IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DÊ-SE vista ao Ministério Público, haja vista a existência de interesses 

de incapaz, e, na sequência, conclusos para saneamento.

2.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175748 Nr: 9550-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a cabe à parte informar ao Juízo qualquer mudança 

de endereço (art. 274. p. único, CPC/2015), INDEFIRO o pedido de fls. 140.

2. INTIME-SE a parte Autora, na pessoa de seu advogado constituído, para 

que informe nos autos o endereço completo e atualizado da Requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Vindo resposta positiva, CUMPRA-SE, integralmente, as determinações 

de fls. 133.

4. Decorrido o prazo, sem resposta, ABRA-SE vista ao Ministério Público 

para manifestação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238000 Nr: 14804-22.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. Bezerra, Waldir Sales Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão retroexarada, e nos termos do artigo 152, VI do 

CPC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 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$ 780,00 (setecentos e oitenta 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 para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273717 Nr: 3386-19.2018.811.0004

 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: Valenir Maria Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres(OAB/15.835 MT) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270108 Nr: 1111-97.2018.811.0004

 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: ÉRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSGN, CESGS, FGSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Eugênia Saad Guirra 

Sena - OAB:19952/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Blainy 

Danilo Matos Barbosa(OAB/16.023 MT) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163042 Nr: 4428-16.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Moura Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Apoena Camerino de Azevedo(OAB/13.314-B MT) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209603 Nr: 9316-23.2015.811.0004

 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: Lindalva Inácia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 19. Desta feita, CHAMO O FEITO À ORDEM para, em respeito às normas 

contidas na legislação consumerista (art. 6º, VIII, c/c art. 14 e 22, todos do 

CDC) e, com fundamento no art. 373, §1º, CPC/2015, DETERMINAR A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 20. INTIME-SE a parte Requerida para 

depositar o valor dos honorários periciais, a fim de comprovar a 

responsabilidade da parte Autora pelas irregularidades constatadas por 

meio da disparidade existente no consumo de energia elétrica, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 21. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278129 Nr: 6136-91.2018.811.0004

 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: JRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 33, conforme requerido.

2. Antes de analisar o pleito liminar DETERMINO que se proceda ao estudo 

psicossocial das partes e da criança, a fim de se averiguar a atual 

situação dos envolvidos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Com a juntada dos relatórios, ABRA-SE nova vista ao Ministério Público 

para manifestação.

4. Após, voltem-me concluso para análise do pleito liminar e ulterior 

deliberação

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242388 Nr: 1005-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC, Tatiane Lourenço da Conceição Torres, Fabio 

Rocha Nimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, Marco Aurelio Paiva - OAB:19137, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO os pedidos de fl. 310, na forma como requerido.

 2. INTIME-SE o curador especial nomeado, fl.30, para ciência do 

andamento processual, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Na sequência, DÊ-SE ciência ao Ministério Público e, após, conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161970 Nr: 2989-67.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS, JVS, RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Junior - 

OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Borges de Matos - 

OAB:GO/30.165

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido e 

por meio do RENAJUD quanto a eventuais veículos.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas, aplicações e 

veículos que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros ou a 

restrição de veículos, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, 

o exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação do 

executado, também em 05 (cinco) dias.

4.Caso não seja encontrados ou sejam insuficientes ativos ou veículos, 

DEFIRO a penhora da parte ideal de propriedade dos executados dos 

imóveis indicados às fls.112/113 e, por consequência, DETERMINO a 

lavratura do termo de penhora pela Escrivã, nos exatos termos dos arts. 

838 e 845, § 1º, ambos do CPC/2015.

 5.Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, CRI local (art. 844 CPC/2015).

6.Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIMEM-SE os executados e 

respectivos cônjuges, se houver (art. 842 CPC/2015), para requerer o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 847 

CPC/2015.

 7.Havendo manifestação dos devedores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

 8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190261 Nr: 10488-34.2014.811.0004

 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: Tiago cardoso da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA ESMERALDA 

BRANDAO DE SA - OAB:13749, Murilo Barros da Silva Freire - 

OAB:MT 8.942

 18.Diante disso, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à empresa 

Denunciada, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.19.Não havendo 

outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.20.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Observando-se, no que 

tange à Denunciada, os patronos indicados às fls. 171/174.21.Expeça-se 

o necessário.22.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177190 Nr: 11371-15.2013.811.0004

 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: Erotides Arantes Denis

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

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.”

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273137 Nr: 3036-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, 

WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Embargos à Execução, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Às fls. 77, fora determinado o apensamento destes embargos aos 

autos da Execução de Título Extrajudicial.

3. Consta dos autos em apenso (Execução – Cód. 265280 – fls. 80/81), a 

existência de um acordo firmado entre as partes, pondo fim na Execução.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Em análise aos autos em apenso (Execução – Cód. 265280 – fls. 

80/81), denota-se que o acordo firmado entre as partes realmente objetiva 

por fim à demanda relativa ao adimplemento da cédula de crédito rural 

hipotecária nº201605035, o qual deu origem ao presente feito.

6. Logo, tendo em vista que a esta demanda tem como objeto o mesmo 

mencionado autos de Execução mencionada, já extinta em razão da 

homologação do acordo, resta evidenciada a ausência superveniente do 

interesse de agir, fato que por sua vez, acarreta a extinção do processo 

sem resolução de mérito.

7. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

8. Sem custas e honorários, uma vez que sequer se formou relação 

processual nestes autos.

9. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

10. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182494 Nr: 4228-38.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Rodrigues de Oliveira, Antonia Vilela Teixeira, 

Cleide Maria Rocha de Aquino, Diva Eleotéria da Silva Ferreira, Ariolina da 

Silva, Espiridião Alves da Silva, Maria de Jesus Soares da Silva, Herculano 

Batista Santiago, Lenimar Souza Carvalho, Kássia Myreille Machado, 

Leidinalva Corrêa de Oliveira, Lúcia Maria da Silva Oliveira, Juscelina de 
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Souza Vieira, Maria Letice Maximino da Silva, Sandra Cândida dos Santos, 

Nezy da Silva Lima Alves, Maria Ossucci Machado, Maria Salete Amorim 

Souza, Nelza Lúcia Moraes Martins, Vera Sonia Sousa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno deste processo dos autos 

da Instância Superior e nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, querendo, no prazo de 5 

dias, se manifeste e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176412 Nr: 10389-98.2013.811.0004

 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: Maria Inês Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno deste processo dos autos 

da Instância Superior e nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, querendo, no prazo de 5 

dias, se manifeste e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92581 Nr: 6387-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 

do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margareth Gaspar Ferraz, Haroldo Miguel 

Dominguez Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA DE CARVALHO 

MENDES - OAB:52764, Bruna Sheylla de olivindo - OAB:32.682, 

Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF

 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, requerendo o que de direito no prazo de 05 ( cinco) dias, 

ante as certidões negativas dos leilões de folhas 207/208.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169395 Nr: 1458-09.2013.811.0004

 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: N. M. Duarte - ME, TS2 Soluções Gráficas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS2 Soluções Gráficas Ltda, N. M. Duarte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio de Oliveira Fernandes 

Junior - OAB:MG 107786, Marceli Fernanda Carelli - OAB:MT 16.054, 

Palomo Simas de Faria - OAB:MG 87.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Délcio de Oliveira Fernandes 

Junior - OAB:MG 107786, Palomo Simas de Faria - OAB:MG 87.499

 Vistos.

 1. As questões preliminares já foram analisadas e não foram objeto de 

reforma. Assim, DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Comungo do mesmo entendimento esposado pelo magistrado que 

conduziu o feito até então, haja vista que o enorme lapso temporal entre a 

época dos fatos e os dias atuais impede a realização de uma adequada 

perícia, mormente porque a impressora não foi trazida ao Poder Judiciário 

com o ajuizamento da ação. Ademais, existem documentos suficientes 

juntados aos autos, aptos ao deslinde da controvérsia. Assim, INDEFIRO o 

pedido de prova pericial.

 3. DEFIRO a produção de provas orais consistentes no DEPOIMENTO 

PESSOAL DO REPRESENTANTE DA REQUERIDA e na OITIVA DE 

TESTEMUNHAS, com fundamento no art.370, CPC/2015 e, desde já, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 26 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 13h30min (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), OU CONFIRMAR O 

ROL JÁ APRESENTADO.

4. 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).

5. 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).

6. Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal da parte requerida, 

INTIME-SE-A pessoalmente para comparecer na audiência designada, sob 

pena de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 16353-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ribeiro Coelho, IDELCIDES MOREIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:MT 

20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 80/81.

3. Às fls. 83, fora determinada a intimação do patrono da parte executada 

para manifestar acerca do acordo celebrado.

4. A parte executada, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

manifesta concordância com o acordo celebrado (fls. 84).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 80/81, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

8. Custas processuais pelos executados, rateadas em iguais partes para 

cada. Honorários na forma entabulada no acordo (fls. 81).

9. Observado o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE.

10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando as anotações 

de praxe.

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

12. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274342 Nr: 3703-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Nunes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina da Costa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 14.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reintegrar o autor na posse 

do imóvel descrito na inicial, fls. 05/21, devendo o Oficial de Justiça 

certificar tudo que encontrar de benfeitorias no local. 15.Fixo multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão, com fundamento no art. 497, CPC/2015.16.DETERMINO a 

expedição de mandado de reintegração de posse, o qual deverá ser 

cumprido com toda cautela que se fizer necessária, cabendo ao executor 

da Ordem Judicial todo o cuidado que se pode exigir em situações desta 

natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito, solicitando o auxílio 

da Polícia Militar, se for preciso.17.CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, às 10h (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO). 18.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015.19.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 20.CONCEDO ao oficial de justiça os 

benefícios contidos no artigo 212, § 2º do CPC/2015.21.Cumpra-se, 

servindo cópia desta decisão como mandado.22.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261504 Nr: 13923-11.2017.811.0004

 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: Leontina da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Nunes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento no §§ 2º e 3º do art. 3º, CPC/2015, DESIGNO 

audiência conciliatória para o DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, às 10h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há possibilidade de 

autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268383 Nr: 18304-62.2017.811.0004

 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: Rhafaell Gonçalves Silva, RGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iarla Simões Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS ALMEIDA LEITE 

JUNIOR - OAB:35922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, movida pelas partes acima mencionadas, todas 

qualificadas nos autos.

 2. O feito fora declinado para esta Vara Cível, oriundo da Comarca de 

Piranhas-GO.

3. Aportados os autos neste juízo, restou determinado o apensamento 

deste processo ao de código 227171.

4. Consta dos autos em apenso (Busca e apreensão de menor c/c guarda 

– Cód. 227171, nº7139-52.2016.811.0004), a existência de um acordo 

firmado entre as partes, pondo fim nesta ação (fls. 130/131).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Em análise aos autos em apenso (Cód. 227171 – fls. 130/130), 

denota-se que o acordo firmado entre as partes realmente objetiva por fim 

à demanda relativa guarda do menor Rhafaell Gonçalves Silva Filho, o qual 

deu origem ao presente feito.

7. Logo, tendo em vista que a esta demanda tem como objeto o mesmo 

mencionado autos de Execução Cód. 227171, já extinto em razão da 

homologação do acordo, item V (fls. 130v), resta evidenciada a ausência 

superveniente do interesse de agir, fato que por sua vez, acarreta a 

extinção do processo sem resolução de mérito.

8. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

9. Sem custas, eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 99, §3º, do CPC/2015. Sem honorários, uma vez que sequer 

se formou relação processual nestes autos.

10. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

11. Ciência ao Ministério Público.

12. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260768 Nr: 13464-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 citação/intimação, 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.: 225638 Nr: 6270-89.2016.811.0004

 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): Joire C. de Oliveira - Me, Joire Câmara de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 citação/intimação, 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.: 243437 Nr: 1687-27.2017.811.0004

 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): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 
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Justiça de fl. 94 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de referida certidão negativa e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227171 Nr: 7139-52.2016.811.0004

 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: IST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGS, OBG, AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EPAMINONDAS ALMEIDA 

LEITE JUNIOR - OAB:35922, Maria Hercilina Vieira Lima Sousa - 

OAB:GO 18.123-O

 SENTENÇA

 1. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHO 

MENOR C/C PEDIDO LIMINAR C/C GUARDA DEFINITIVA movidas pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Realizada sessão de conciliação/mediação, as partes transacionaram a 

definição da lide no que se refere à guarda e aos alimentos, como se vê 

em fls. 130/131.

3. Com vistas dos autos, o Douto Membro do Ministério Público se 

manifestou favorável pela homologação do acordo entabulado (fls. 

136/137).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 130/131, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Ademais, EXPEÇA-SE termo de guarda do menor RHAFAELL 

GONÇALVES SILVA FILHO em favor de sua genitora IARLA SIMÕES 

TELES, nos termos do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90).

8. Sem custas.

9. Ciência ao Ministério Público.

10. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272696 Nr: 2767-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucileide do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnes Christian Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na 

inicial.10.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, às 09h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 

11.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.12.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155906 Nr: 8022-72.2011.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Kaktin dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Eliane John - 

OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 175/178, restando julgada procedente a 

pretensão do autor. Determinou-se o cancelamento definitivo da inclusão 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da 

parte requerida no importe de R$10.000,00 (Dez mil reais) referentes aos 

danos morais e honorários de advogado fixados em 10% (Dez por cento) 

sobre a condenação.

3. Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (fls. 180/184).

4. Intimada, a parte requerida juntou aos autos comprovantes de depósito 

judicial da condenação no valor de R$11.000,00 (Onze mil reais) e 

apresentou as contrarrazões ao Recurso mencionado (fls 185/193).

5. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou conhecido ao 

Recurso de Apelação apresentado (fls. 209). Certidão de transito em 

julgado às fls. 213.

6. O feito foi convertido em cumprimento de sentença às fls.220.

7. Manifesta a parte executada pelo levantamento dos valores 

depositados na conta judicial em favor do exequente e extinção do feito 

(fls. 224).

 8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Ao considerar que a parte executada cumpriu a obrigação de forma 

voluntária, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação pelo 

cumprimento integral.

DISPOSITIVO:

10. Diante de tudo que consta nos autos, DECLARO quitada a obrigação 

pela parte executada e, via de consequência, JULGO EXTINTO a 

execução, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

11. Ainda, DETERMINO que seja expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO 

DE NUMERÁRIO dos valores depositados na conta judicial de fls. 226 em 

favor da parte exequente Eliezer Kaktin dos Santos, por meio de seu 

patrono, via SICONDJ, na conta mencionada às fls. 222.

12. Custas processuais pelo executado, ante o princípio da causalidade.

13. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

14. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247028 Nr: 4249-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE NERES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo autor, na forma 

do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.11.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos termos do 

art.487, I, CPC/2015.12.Cumpra-se o disposto no artigo 2° da citada lei. 

Oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do veículo descrito às fls. 04 a terceiros que indicar.13.Em 

razão da sucumbência, CONDENO a requerida no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015. 

14.Após o trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades legais, 
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ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.15.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277277 Nr: 5590-36.2018.811.0004

 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: Alcir de Almeida Couto Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido antecedente de exclusão do protesto.13.CITE-SE o demandado 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia (arts. 335, 336 e 344, todos do CPC/2015). 14.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.15.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164324 Nr: 6074-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Balbino de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 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: Procurador do Municipio de 

General Carneiro - OAB:, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 VISTOS.

1. Verifica-se que a parte executada foi intimada pessoalmente para 

impugnar a execução, no entanto, manteve-se inerte, conforme certidão 

de fls.237.

2. Desta forma, homologo os cálculos apresentados pela parte credora em 

fls.219/222 para que surtam os jurídicos e legais efeitos e DETERMINO o 

cumprimento das demais deliberações contidas na decisão de fls.229.

3. DEFIRO o pedido de fls.233, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242589 Nr: 1128-70.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz - ME, Marcos Antônio 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 SENTENÇA

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 08, fora expedida carta de citação para o executado, restando a 

diligência positiva, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 17.

3. Às fls. 10, alega o executada exceção de pré-executividade. Pugna 

pela extinção do feito em razão de uma segunda demanda, em trâmite 

nesta vara sob cód. 240083, a qual sustenta possuir o mesmo fato 

gerador.

4. Com vista dos autos, a parte exequente requer a desistência da ação 

(fls. 19).

5. O executado manifesta favorável a desistência do processo na forma 

requerida pela parte autora (fls. 23).

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que as partes estão em consonância quanto à 

desistência no prosseguimento do feito, a extinção da execução é medida 

que se impõe.

DISPOSITIVO:

8. Isso posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

9. SEM custas e taxas, uma vez que as Fazendas Públicas são isentas de 

seu recolhimento. FIXO honorários de advogado em 15% (Quinze por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/2015.

 10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 11. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178325 Nr: 206-34.2014.811.0004

 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: PRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, SRN, RAP, EFAP, CRP, TMRP, VDM, 

MDMP, RAP, CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA 

FARIA - OAB:4198, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. Constata-se que para a realização de exame DNA, faz-se 

imprescindível ater-se as condições especificadas no documento de 

fls.130, no que concerne ao número de herdeiros para proceder com a 

reconstrução genética.

2. Afere-se ainda que o autor requer em fls.131, que a prova pericial seja 

aprazada para a data de 09/07/2018.

3. No caso, entendo que a data suplicada pelo autor é demasiadamente 

exígua para a realização da perícia, para fins de publicação, ciência e 

deslocamento dos demais herdeiros, razão pela qual, REDESIGNO para o 

dia 03/09/2018, às 08:00 horas, para a coleta de material genético 

suficiente para a realização de DNA requerido, na LABORATÓRIO EXAME, 

localizado na Rua Xavante, nº870, Barra do Garças-MT, telefone: 

3401-8796 e 3401-1233, sob pena de aplicação das penalidades contidas 

no item 27 da decisão de fls.111/113.

4. CONSIGNO que DEVERÃO comparecer na data aprazada, a parte 

autora e os requeridos descendentes do de cujus, munidos de seus 

documentos pessoais, a fim de viabilizar a coleta sanguínea.

5. INTIMEM-SE as partes desta decisão, via DJE, na pessoa de seus 

respectivos patronos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269061 Nr: 351-51.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte informou a localização de um imóvel objeto da finalidade da 

precatória. Quanto ao outro bem requereu prazo para diligenciar visando 

informar a localização.

 2. Assim, CUMPRA-SE a finalidade da missiva referente ao imóvel 

matriculado sob nº. 34.611, CRI local.

 3. No que tange ao imóvel matriculado sob nº. 22.626 CRI local, INTIME-SE 

o requerente para informar a exata localização. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167223 Nr: 9970-15.2012.811.0004
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adinaldo Ferreira dos Santos, Odete Marques Parreira 

dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de Embargos à Execução, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Consta dos autos em apenso (Execução – Cód. 165224 – fls. 178/179), 

a existência de um acordo firmado entre as partes, pondo fim na 

Execução.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Em análise aos autos em apenso (Execução – Cód. 165224 – fls. 

178/179), denota-se que o acordo firmado entre as partes realmente 

objetiva por fim à demanda relativa ao adimplemento do instrumento 

particular de confissão e parcelamento de dívidas, o qual deu origem ao 

presente feito.

5. Logo, tendo em vista que a esta demanda tem como objeto o mesmo 

mencionado autos de Execução Cód. 165224, já extintos em razão da 

homologação do acordo, resta evidenciada a ausência superveniente do 

interesse de agir, fato que por sua vez, acarreta a extinção do processo 

sem resolução de mérito.

6. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

7. Custas pelos embargantes, as quais deverão ser rateadas em iguais 

partes para cada. Honorários na forma entabulada no acordo dos autos 

da execução (cód. 165224 – fls. 178v).

 8. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

9. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165224 Nr: 7223-92.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinaldo Ferreira dos Santos, Odete Marques 

Parreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

178/179.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 178/179, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, respaldado 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Além disso, DETERMINO o cancelamento do penhora online realizada às 

fls. 169/171, devendo a Nobre Gestora expedir alvará de levantamento 

dos valores de R$28,53 (Vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), 

via SICONDJ, em favor da parte executada Sr. Adinaldo Ferreira dos 

Santos, bem como alvará de levantamento do numerário de R$1.450,84 

(Hum mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) em 

favor da executada Sra. Odete Marques Parreira dos Santos.

7. Custas processuais pelos executados, rateadas em iguais partes para 

cada. Honorários na forma entabulada no acordo (fls. 178-v).

8. Observado o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE.

9. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando as anotações de 

praxe.

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

11. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258834 Nr: 12038-59.2017.811.0004

 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: JTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Henrique da Costa Alves 

- OAB:45442/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que houve o cancelamento da distribuição do feito por 

ausência de recolhimento de custas processuais, RETIFICO DE OFÍCIO a 

sentença de fls.19, a fim de excluir a condenação de custas descrita no 

item 9.

2. Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279755 Nr: 7075-71.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Henrique de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco Veículos Administradora de 

Cons´rocios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.11.CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 07h (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO). 12.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015.13.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 14.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §3º, CPC/2015. 15.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185147 Nr: 6405-72.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordana Vasconcelos e Luz Quirino de Souza, José 

Eduardo Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José de Carvalho Fermanian, Jordana 

Vasconcelos e Luz Quirino de Souza, José Eduardo Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 29.Diante do exposto, considerando a ausência de irregularidade 

processual, DOU O FEITO POR SANEADO.30.Com relação a reconvenção 

proposta pelo demandado/reconvinte, afere-se que o mesmo pleiteia a 

mantença da relação contratual ou, alternativamente, a devolução do 

imóvel dado em permuta, a condenação da autora/reconvinda ao 

pagamento de perdas e danos, a apuração e fixação de alugueres, bem 

como a devolução de R$80.000,00 (oitenta mil reais) corrigidos.31.Nessa 

esteira, considerando a ausência de preliminares a serem analisadas e 

ante a falta de irregularidade processual, DOU POR SANEADA A 
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RECONVENÇÃO.32.Por fim, tendo em vista que o feito não carece de 

instrução probatória, vez que as provas que instruem os autos 

demonstram-se suficientes, estando o processo pronto para ser julgado, 

nos termos do artigo 355, I, do CPC.33.INTIMEM-SE as partes do teor desta 

decisão para, querendo, manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

atenção ao princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão. 

34.PROCEDA-SE com as anotações na capa dos autos e junto ao Sistema 

Apolo, de acordo com o item 18 desta decisão, no que concerne a 

exclusão da Srª. Maria José de Carvalho Fermanian do polo passivo da 

ação.35. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197347 Nr: 2106-18.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Medalha Ltda EPP, Márcia Beatriz 

Valoes Soares, Leonardo Valoes Soares, Leandro Valoes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 33.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, acolho 

PARCIALMENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para AFASTAR as 

preliminares de: litispendência, decadência e prescrição, conforme 

apontamentos supramencionados. 34.Por outro lado, acolho a exceção de 

pré-executividade e EXCLUO do polo passivo da lide os senhores MÁRCIA 

BEATRIZ VALOES SOARES, LEONARDO VALOES SOARES E LEANDRO 

VALORES SOARES. 35.CONDENO o Estado de Mato Grosso no 

pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 05% sobre o valor da 

causa, fulcro no art.85 , §3º, III, CPC/2015. Sem custas, uma vez que o 

exequente é isento.36.INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.37.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168499 Nr: 162-49.2013.811.0004

 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: Vanilda Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludmila Bezerra Sauto Silva, Percilho José da 

Silva Neto, Vanessa Aparecida Rodrigues da Silva, Ronaldo Jose da Silva, 

Karine Bezerra Sauto Silva, Rondiney José da Silva, Adriana Vilas Boas 

da Silva, Ronivaldo José da Silva, Idelma Bezerra dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 147, conforme requerido.

2. INTIME-SE a Sra. IDELMA BEZERRA DOS SANTOS SILVA, para que 

regularize a representação processual dos menores PERCÍLIO JOSÉ DA 

SILVA NETO e KARINY BEZERRA SAUTO SILVA, informando se ambos 

passarão a ser assistidos pela douta advogada que os acompanhou em 

audiência, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253260 Nr: 8535-30.2017.811.0004

 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: Cleides Ribeiro dos Santos, Jeane Daniel Estrela dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Altair Leite dos Santos, VANDA PEREIRA 

DE ABREU

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALTAIR LEITE DOS SANTOS, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido VANDA PEREIRA 

DE ABREU, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Narra a exordial que o adotando tem 18 (dezoito) anos 

de idade e, ainda quando pequeno, foi abandonado pelos pais biológicos 

nas ruas da cidade onde moravam. Ainda adolescente veio para Barra do 

Garças-MT e há quase 04 (quatro) anos está morando com os 

Requerentes, que são seus pais afetivos. Hoje, o adotando é civilmente 

capaz e não está sob guarda ou tutela, mas mantem vínculo sociafetivo 

com os Requerentes. O adotando manifestou expressamente que deseja 

incluir em seu patronímico o nome da família dos Requerentes, passando a 

se chamar VITOR DANIEL DOS SANTOS. Trata-se de oficializar uma 

situação de fato que se perpetua no tempo. O adotando não possui 

qualquer bem de valor, nem eventuais direitos. Sendo assim, REQUEREM 

seja declaro o vínculo de adoção aos Requerentes, por sentença judicial, 

postulando a alteração do nome do adotando de VITOR PEREIRA DE 

ABREU LEITE para VITOR DANIEL DOS SANTOS.

Despacho/Decisão: Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE ADOÇÃO DE MAIOR 

movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.2. 

Diligenciada a tentativa de citação dos pais biológicos do adotando, esta 

restou infrutífera, conforme se lê às fls. 27.3. Manifesta a parte autora 

pela citação por edital, uma vez que verifica que o endereço dos 

requeridos coincide com o constante da busca por meio do sistema 

INFOJUD.4. Assim, DEFIRO o pedido da parte autora emanado às fls. 28, 

DETERMINO a citação editalícia dos requeridos elencados na inicial (fls. 

04-v), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.3. 

Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 25 de abril de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36412 Nr: 1046-30.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria & Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Zero Setenta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:OAB/MT 8.838-A, Rodrigo Conrado Corrêa - OAB:GO 8.824, 

Yara Aparecida Corrêa Reali - OAB:MT 7.587-A

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 20 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 23/07/2018, às 14:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

07/08/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 29.364,10 (Vinte e nove mil e trezentos e sessenta e 

quatro reais e dez centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço Rua Francisco Lira, n.1051, 

Bairro Sena Marques, Fórum da Comarca de Barra do Garças-MT. 

OBSERVAÇÃO: Fica desde já INTIMADO O EXECUTADO, via edital, caso 

não intimado pessoalmente.

Descrição do(s) Bem(ns): 1) Um lote de terras objeto da matrícula 11.415 

do CRI local, situado na zona urbana desta cidade de Barra do Garças-MT, 

com área de 450,00 m², no loteamento Jardim Paraiso, lote 20, quadra 16, 

com frente para a Rua das Orquídeas, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), na data de 06.03.2006; 2) Um lote de terras objeto da 

matrícula n. 11.417 do CRI local, situado na zona urbana desta cidade de 

Barra do Garças-MT, com área de 450,00 m², no loteamento Jardim 

Paraíso, lote 18 quadra 16, com frente para a rua das Orquídeas, avaliado 
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em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na data de 06.03.2006.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Cidade de Barra do Garças-MT.

Valor Total da Avaliação: 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

Ônus, recurso ou causa pendente: 1) REFERENTE AO IMÓVEL SOB 

MATRÍCULA N. 11.415: R. 02-11415, Protocolo 99.323, fls.17, Livro 1-F, 

data 28.06.2000, registro de penhora em favor da Fazenda Nacional, 

extraída da Ação de Execução Fiscal sob n. 035/98; 2) REFERENTE AO 

IMÓVEL SOB MATRÍCULA N. 11.417: r. 02 - 11417, Protocolo 99.323, fls. 

17, Livro 1-F, data de 28.06.200, registro de Penhora em favor da Fazenda 

Nacional, no valor de R$ 9.774,04, extraída dos autos do processo de 

Execução Fiscal sob n. 035/98.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 03 de julho de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92923 Nr: 6662-73.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 6662-73.2009.811.0004, 

Protocolo 92923, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167501 Nr: 10313-11.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Ferreira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 10313-11.2012.811.0004, 

Protocolo 167501, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247119 Nr: 4313-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes Cândido Ferreira, José Bráz Cândido Ferreira, 

Daguberto Pereira de Brito, VALDEILCA CANDIDA FERREIRA BRITO, 

Valdemira Ferreira Assunção, Francisco Pereira Borges Ferreira, Maria 

Catarina Azambuja Contreira Alves, João Bosco Assunção, Valdenice 

Cândida Ferreira, Edevaldo Ferreira de Sousa, Waldivino Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcelino Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO BORGES 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 4313-19.2017.811.0004, 

Protocolo 247119, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171828 Nr: 4627-04.2013.811.0004

 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: Antônio Neuton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 4627-04.2013.811.0004, 

Protocolo 171828, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234040 Nr: 12046-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Ramos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 12046-70.2016.811.0004, 

Protocolo 234040, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165726 Nr: 7914-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ramos Nascimento, Thales Magno Ramos 

Penteado, Itamar Pinheiro de Freitas, Rogério Arantes Penteado, Caroline 

Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael Dias Machado Penteado, 

Vantuir Reis de Almeida, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado, Adelina Araujo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 
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DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, HERBERT DE 

SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713, João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239, Lélis 

Bento - OAB:, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Luiz Aires 

Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Luiz Paulo Gansalves de Resende - 

OAB:6272, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 7914-09.2012.811.0004, 

Protocolo 165726, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217299 Nr: 1215-60.2016.811.0004

 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: Silvia Ramos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 1215-60.2016.811.0004, 

Protocolo 217299, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179069 Nr: 1111-39.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado

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

Pontal do Araguaia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 1111-39.2014.811.0004, 

Protocolo 179069, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239312 Nr: 15736-10.2016.811.0004

 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: Paulo Renato Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Silvia Ramos Nascimento, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Vantuir Reis de Almeida, Itamar Pinheiro de 

Freitas, Rogério Arantes Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, 

Rejane Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 15736-10.2016.811.0004, 

Protocolo 239312, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198608 Nr: 2879-63.2015.811.0004

 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: Rogério Arantes Penteado, Ernesto Francis Arantes 

Penteado, Michael Dias Machado Penteado, Rejane Arantes Penteado, 

Christiane Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 2879-63.2015.811.0004, 

Protocolo 198608, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254507 Nr: 9277-55.2017.811.0004

 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: Joel Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva 

Filho - OAB:16287/O - MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 9277-55.2017.811.0004, 

Protocolo 254507, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277756 Nr: 5914-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Ramos Penteado, Thales Magno Ramos 

Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Arantes Penteado, Christiane Arantes 

Penteado, Michael Dias Machado Penteado, Silvia Ramos Nascimento, 

Rejane Arantes Penteado, Marina Castro Arantes, Ernesto Francis 

Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 

4198, João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 5914-26.2018.811.0004, 

Protocolo 277756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 11755-36.2017.811.0004

 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: Itamar Pinheiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 11755-36.2017.811.0004, 

Protocolo 258380, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196470 Nr: 1430-70.2015.811.0004

 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: Neusa Mingoti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO & INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

1430-70.2015.811.0004, Protocolo 196470, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276005 Nr: 4741-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4741-64.2018.811.0004, Protocolo 276005, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 10591-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Daniel Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

10591-75.2013.811.0004, Protocolo 176576, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 6750-96.2018.811.0004, 

Protocolo 279238, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224959 Nr: 5879-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Prado Alves, Mariza Prado Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5879-37.2016.811.0004, Protocolo 224959, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14840 Nr: 145-04.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

145-04.1999.811.0004, Protocolo 14840, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84491 Nr: 7708-34.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de material Eletricos Rio Ltda, Maria 

das Graças Castro Gomes, João Batista Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Juliana Cardoso - OAB:39502-GO, 

Pedro Lucas Ferreira Resende da Cunha e Souza - OAB:33870-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7708-34.2008.811.0004, Protocolo 84491, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67004 Nr: 551-44.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pierre Marret & Pierre Marret, Pierre Marret

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

551-44.2007.811.0004, Protocolo 67004, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84525 Nr: 7662-45.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reifort Com. Ind. E Atacados de Baterias Ltda, 

Ally Vitório da Silva, Ester Batista da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7662-45.2008.811.0004, Protocolo 84525, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58766 Nr: 2135-83.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato Evangelista e Silva, FORTUNTATO 

EVANGELISTA E SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2135-83.2006.811.0004, Protocolo 58766, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248649 Nr: 5315-24.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5315-24.2017.811.0004, Protocolo 248649, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31681 Nr: 82-37.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

82-37.2003.811.0004, Protocolo 31681, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83161 Nr: 6402-30.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdSM, EEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6402-30.2008.811.0004, Protocolo 83161, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163850 Nr: 5526-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Bruno do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B, Veronica Aparecida Alves Souza 

Ikeda - OAB:16.281/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5526-36.2012.811.0004, Protocolo 163850, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88906 Nr: 2812-11.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joalheria Brilhante Ltda, Luciana Paixão 

Moraes Batista Naves, Elson Batista Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2812-11.2009.811.0004, Protocolo 88906, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153369 Nr: 4632-94.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTeTL, MAMB, AB, JEdN, ABJ, BJdS, TTCUL, 

AJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4632-94.2011.811.0004, Protocolo 153369, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177784 Nr: 12062-29.2013.811.0004

 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: Gilcéia de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12062-29.2013.811.0004, Protocolo 177784, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97941 Nr: 2949-56.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. de F. Mariano, Dayane de Fátima Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2949-56.2010.811.0004, Protocolo 97941, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242735 Nr: 1229-10.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda, David Alves 

Chagas, Silvio Alves Chagas, Levi Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1229-10.2017.811.0004, Protocolo 242735, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180604 Nr: 2535-19.2014.811.0004

 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: Gilves Furtado de Queiroz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2535-19.2014.811.0004, Protocolo 180604, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168358 Nr: 11422-60.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. G. Agi, Carlos Alberto Geraldi Agi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11422-60.2012.811.0004, Protocolo 168358, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219574 Nr: 2551-02.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Diesel - Comércio, Indústria de Veículos 

& Equipamentos Ltda, Edgar Atallah, Willian Atallah, Willian Robson Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2551-02.2016.811.0004, Protocolo 219574, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 2960-85.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2960-85.2010.811.0004, Protocolo 97952, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164759 Nr: 6604-65.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Denise de 

Carvalho Modesto, Bruno de Carvalho Modesto, Cornélio de Carvalho 

Modesto, Sebastião Modesto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUES BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16.794-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6604-65.2012.811.0004, Protocolo 164759, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205496 Nr: 6878-24.2015.811.0004

 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, Vilmo 

Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6878-24.2015.811.0004, Protocolo 205496, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171327 Nr: 4006-07.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4006-07.2013.811.0004, Protocolo 171327, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245266 Nr: 2996-83.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Gonçalves Medrado Lanchonete, Maria 

Aparecida Gonçalves Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2996-83.2017.811.0004, Protocolo 245266, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192147 Nr: 11795-23.2014.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José 

de Souza, Anisio José Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11795-23.2014.811.0004, Protocolo 192147, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245304 Nr: 3034-95.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Industria e Comércio de Confecções 

Ltda, Mohamad Faruk Said, Riad Dais Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3034-95.2017.811.0004, Protocolo 245304, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245315 Nr: 3045-27.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele A. Martins & Cia Ltda, Gisele Aparecida 

Martins, Neuza Maria Pizano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3045-27.2017.811.0004, Protocolo 245315, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232239 Nr: 10640-14.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirvana Indústria & Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda, Juliano Nápolis Costa, Luciano Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10640-14.2016.811.0004, Protocolo 232239, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60617 Nr: 3774-39.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO FREITAS & CIA LTDA, Ivone 

Ferreira de Carvalho Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Wendell de 

Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3774-39.2006.811.0004, Protocolo 60617, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194677 Nr: 315-14.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Dirson Pereira Maia, 

Benigno Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Vatutin Pereira Maia, Carlos 

Pereira Maia, Ismael Pereira Maia, Dirce Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, VATUTIN 

PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

315-14.2015.811.0004, Protocolo 194677, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14696 Nr: 382-38.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. PEREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

382-38.1999.811.0004, Protocolo 14696, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196992 Nr: 1837-76.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. B. Valentim, Nelson Braz Valemtim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1837-76.2015.811.0004, Protocolo 196992, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232562 Nr: 10870-56.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodoro de Anicesio & Pereira Ltda, Luiz 

Carlos Teodoro de Anicésio, EDIVÂNIO LOURÊNCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10870-56.2016.811.0004, Protocolo 232562, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104008 Nr: 9011-15.2010.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, João 

Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno, Baltazar José de Souza, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anisio José Bueno, Anísio Bueno Júnior, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9011-15.2010.811.0004, Protocolo 104008, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164370 Nr: 6127-42.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Onório Guidule

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6127-42.2012.811.0004, Protocolo 164370, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265790 Nr: 16646-03.2017.811.0004

 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: HÉLIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

16646-03.2017.811.0004, Protocolo 265790, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200114 Nr: 3824-50.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Transmil 

Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anísio Bueno, João Eustáquio do 

Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Baltazar José de Souza, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anisio José Bueno

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3824-50.2015.811.0004, Protocolo 200114, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226104 Nr: 6541-98.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual, Tânia Ferreira da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Megapan Alimentos Ltda, Valdeson Pinto 

Guirra, João Bosco Pinto Guirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6541-98.2016.811.0004, Protocolo 226104, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220490 Nr: 3133-02.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Silva Junior - Industria e Comércio - ME, 

Sérgio Cardoso Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3133-02.2016.811.0004, Protocolo 220490, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103011 Nr: 8015-17.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roselaine Oliveira Barbosa - Comércio, 

Roselaine Oliveira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8015-17.2010.811.0004, Protocolo 103011, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223827 Nr: 5161-40.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. Panificadora e Confeitaria Ltda, 

CLAUDEMIRO ALVES DA SILVA, EVAILDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5161-40.2016.811.0004, Protocolo 223827, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201182 Nr: 4494-88.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4494-88.2015.811.0004, Protocolo 201182, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 94747 Nr: 8523-94.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. Oliveira da Silva, Odair Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8523-94.2009.811.0004, Protocolo 94747, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275114 Nr: 4146-65.2018.811.0004

 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: J. Crispim Barbosa & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4146-65.2018.811.0004, Protocolo 275114, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229148 Nr: 8522-65.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Bento Carrijo, Aguimar Bento Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8522-65.2016.811.0004, Protocolo 229148, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246553 Nr: 3897-51.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA, 

Dijeverson Soares Pinto, Marcio Roberto Mombeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3897-51.2017.811.0004, Protocolo 246553, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246512 Nr: 3868-98.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. Silva Comércio, Amanas Ribeiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3868-98.2017.811.0004, Protocolo 246512, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164821 Nr: 6692-06.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brayner & Lima Ltda, José Genilson Brayner, 

Giselma Brayner Lima

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6692-06.2012.811.0004, Protocolo 164821, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252185 Nr: 7797-42.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Soares Lucas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7797-42.2017.811.0004, Protocolo 252185, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271631 Nr: 2047-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Pereira Salgado, Natália Talita Jung Fonseca, 

Waléria Aparecida Moreira dos Santos, Gabrielle Dar'c Banczek Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2047-25.2018.811.0004, Protocolo 271631, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171564 Nr: 4301-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Qualytubo Indústria e Comércio de Tubos Ltda, 

Luis Fabiano Siqueira Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SOAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Alves Ferreira - 

OAB:135452/MG, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4301-44.2013.811.0004, Protocolo 171564, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227740 Nr: 7538-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria Droga Farma Ltda - ME, Elder dos Reis Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 
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Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7538-81.2016.811.0004, Protocolo 227740, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166952 Nr: 9565-76.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME, Maria José 

Alves da Silva, Maria José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9565-76.2012.811.0004, Protocolo 166952, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23642 Nr: 174-83.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Barcelos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO CARVALHO - 

OAB:14375

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

174-83.2001.811.0004, Protocolo 23642, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177179 Nr: 11360-83.2013.811.0004

 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: Maria Regina Sasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11360-83.2013.811.0004, Protocolo 177179, 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.: 280589 Nr: 7511-30.2018.811.0004

 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: MGFdA, SGF, WGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. 7. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, do CPC/2015. 8. DEFIRO a gratuidade da justiça, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 9. Quanto ao pedido de 

alimentos provisórios em favor do menor MIGUEL GONÇALVES FERREIRA 

DE ALMEIDA, DEFIRO parcialmente e os FIXO à razão de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente no país, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em 

vista o conjunto probatório dos autos. 10. Em relação a menor SOFIA 

GONÇALVES FERREIRA, INDEFIRO o pedido de alimentos provisórios, 

porquanto inexistentes documentos quanto à paternidade do Requerido. 

11. INTIMEM-SE os requerentes, por meio de sua advogada, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias especifiquem a conta bancária a serem 

recebidos os alimentos provisórios do menor. 12. Após, CITE-SE o 

Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência 

de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 

2018, às 09h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), a ser realizada no 

CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIMEM-SE os autores, por meio de sua 

advogada e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso. 13. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição, ressaltando-se que o 

não comparecimento da parte autora acarretará o arquivamento do pedido, 

enquanto a ausência do réu importará em revelia, além de confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei nº. 5.478/68. 14. 

Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir da 

data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 15. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245061 Nr: 2822-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina Fernades Corrêa, Barra Diesel 

Peças Para Veículos Ltda, L.H AMARAL COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Duarte dos Santos - 

OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Isso posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.8.Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da 

Lei 12.016/2009.9.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.10.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197944 Nr: 2467-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecino Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Sebastião da Silva, Valdecino 

Sebastião da Silva, Joaquim Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, DETERMINO que seja expedida 

nova carta de adjudicação, fazendo constar o número de matrícula 20.956 

quanto ao imóvel rural, denominado Fazenda Invernada, situado na cidade 

de Torixoréu-MT, bem como o número de transcrição 3.094 referente à 

parcela de terras de 05 (cinco) hectares desmembrada do imóvel rural 

mencionado na carta expedida às fls. 82.11.Cumprido o ato acima 

mencionado, retornem os autos ao arquivo. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159882 Nr: 238-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Rita Alves Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 10.Diante de tudo que consta nos autos, DEFIRO o pedido retro e, por 

consequência, HOMOLOGO a renúncia apresentada quanto ao valor que 

excede a 05 (cinco) salários mínimos, na importância da condenação 

principal, no intuito de viabilizar a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor em favor da parte autora.11.Assim, DETERMINO a expedição de 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR com relação ao valor da condenação 

principal até o limite de 05 (cinco) salários mínimos, nos moldes da 

legislação municipal vigente.12.No mesmo ato, DETERMINO também a 

expedição do competente termo (RPV) com relação ao valor dos 

honorários, na conta bancária declinadas às fls. 150, tendo em vista que 

se enquadra dentro dos limites elencados no art. 87, §12, ADCT, conforme 

disposto no art. 535, §3°, II do CPC/2015.13.Cumprido o ato acima 

mencionado, voltem-me conclusos.14.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206273 Nr: 7319-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozair Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 75 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91937 Nr: 5757-68.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabrielly Fernandes Sena, Rosicleia Fernandes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Gonçalves Viana, BB Seguros - Brasil 

Veículos Companhia de Seguros, Transporte Viana de Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - 

OAB:5.444/MT, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444, Júnior 

César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, Carlos Laete Pereira da Silva - 

OAB:16.915, Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa - 

OAB:MT/13.245-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:5858/MT

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 365/371 apresentado pela 

parte requerida, (Brasil Veiculos Cia de Seguros) fora interposto 

tempestivamente, com preparo às folhas 372. E conforme artigo 1.010 do 

CPC, impulsiono os presentes autos para intimação da parte apelada para 

contrarrazoar no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88522 Nr: 2436-25.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adam Luiz Claudino de Brito - 

OAB:12193/MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno dos autos da Instância 

Superior e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204620 Nr: 6388-02.2015.811.0004

 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: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Waldir da Silva Rios Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

 1. INDEFIRO o pedido de fl. 194, vez que os embargos declaratórios (fls. 

190/191) deferiu a justiça gratuita ao autor , bem como deixou tais verbas 

na condição suspensiva de exigibilidade durante cinco anos.

 2. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158036 Nr: 10580-17.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tempervidros Vidros e Cristais Temperados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Oliveira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lailson Silva Matta - 

OAB:21866/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para dar andamento no 

feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80437 Nr: 3801-51.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Rosa Lopes Lorenzoni - 

OAB:25.681/GO, LÁZARO ROBERTO SOUSA PRADO - OAB:MT n.º 

8.793-A

 Código 80437

Vistos.

Defiro a cota Ministerial retro. Cumpra-se a decisão de fls. 561.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253019 Nr: 8378-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antunes Ribeiro Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 Processo nº 8378-57.2017 – Código 253019

Vistos.

Fortes nas razões do Ministério Público, intime a parte requerida para se 

manifestar.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248242 Nr: 5046-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nercino Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5046-82.2018 – Código 248242

Vistos.

Nercino Barbosa da Silva foi denunciado com incurso no delito previsto no 

artigo 32, caput, da Lei 9.605/98.

Colhe-se dos autos que o réu foi citado por edital transcorrendo o prazo 

sem a respectiva manifestação do réu.

Dessa forma, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal, 

suspendo o curso processual, bem como o prazo prescricional.

O processo deverá ficar suspenso pelo prazo de 08 (oito) anos, 

ocorrendo sua prescrição em 07/08/2033.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 3416-54.2018.811.0004

 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: DCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACdCN, KRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3416-54.2018 – Código 273788

Vistos.

Trata-se de ação de guarda combinado com alimentos interposta por 

Deuvany Campos Resende, em face de Guilherme Antônio Campos do 

Couto Neto e Kamila Regina de Sousa.

A parte autora emendou a inicial inserindo a infante Maria Eduarda no polo 

ativo, para prestação alimentícia, e requerendo a desistência quanto ao 

pedido de perda do poder familiar.

Tendo em vista que não houve a citação das partes requeridas, defiro o 

aditamento e homologo a desistência quanto ao pedido da perda do poder 

familiar.

Dando prosseguimento ao feito, citem-se os requeridos.

Designo audiência de conciliação para o dia 26.09.2018, às 13:30 horas 

(horário de Mato Grosso).

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 51551 Nr: 1372-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 Processo nº 1372-19.2005 – Código 51551

Vistos.

Intime-se Wanderlei Farias Santos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove o cumprimento do acordo celebrado as fls. 79/80.

Oficie a SEMA para que realize a vistoria in loco a fim de constatar o 

cumprimento do acordo celebrado as fls. 79/80, bem como apresentar 

relatório pormenorizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido os prazos supra, ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273134 Nr: 3034-61.2018.811.0004

 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: GALMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3034-61.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 273134

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS movida por GUILHERME 

ANTONIO LIMA MIRANDA REIS em face de BERNARDO DUQUE MIRANDA 

REIS, menor impúbere, representado por sua genitora VANESSA DUQUE 

DOS SANTOS.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, feita a complementação devida, RECEBO a exordial 

na forma da lei.

 II – Tendo em vista que o requerente, emendando a inicial, à fls. 20/22, 

apresentou documentos que atestam sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, na pessoa de sua representante legal e no 

endereço declinado na inicial, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo 

deve ser contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar 

infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 26 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 12h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280150 Nr: 7289-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federal Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
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João Batista Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7289-62.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 280150

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS proposta por LÁZARO 

PEREIRA MARQUES em face de FEDERAL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA E JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA.

O requerente apresentou, à fls. 27, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-os do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, uma vez que 

não foram juntados demonstrativos de renda que corroborem com o 

pedido de assistência judiciária gratuita -, o que parece tornar presumível 

a capacidade do requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, holerite dos seus rendimentos, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da consequente extinção do 

processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do 

mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279704 Nr: 7040-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comércio & Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7040-14.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279704

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

AGROCRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em face de ROBERTO GARCIA 

MIRANDA.

CITE-SE o executado para que possa pagar, no prazo de 03 (três) dias, o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o (a) 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o executado requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Custas quitadas pela exequente, conforme consta à fls. 20.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279389 Nr: 6834-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdS, WCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLPMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6834-97.2018.811.0004– CÓDIGO Nº 279389

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS 

proposto por KAUAN CLEMENTE DA SILVA, menor impúbere, 

representado por sua genitora WELIDA CLEMENTE DE OLIVEIRA, em face 

de MARCOS LEANDRO PEREIRA MACIEL DA SILVA.

Narra a inicial que a execução é de provimento jurisdicional, homologatório 

de acordo, que obriga o executado a prestar alimentos correspondentes a 

51,7% do valor do salário mínimo vigente, estando inadimplente com a 

obrigação desde fevereiro do presente ano, o que motivou essa ação 

para exigir o quantum referente aos meses de março, abril e maio de 2018, 

o que, atualizado, totaliza a soma de R$ 1.533,65 (hum mil e quinhentos e 

trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

 Tendo em vista que o exequente é assistido pela Defensoria Pública local 

e apresentou, à fls. 08, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar os dispêndios 

judiciais, compreendidos como custas e demais despesas processuais, 

conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita 

ao exequente, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE o executado para que, em 03 (três) dias, pague o valor 

enunciado, com depósito direto à conta bancária de titularidade da genitora 

do requerente (cujos dados encontram-se expressos na inicial), prove 

que já o fez, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, sob pena de protestar o 

pronunciamento judicial e de ser decretada a sua prisão civil, nos moldes 

do art. 528, § 3º, do CPC.

Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, ou a comprovação que 

o efetuou ou, ainda, a não apresentação de justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, EXPEÇA-SE certidão de dívida para protesto, conforme artigo 

517 do Código de Processo Civil, intimando-

se o exequente para a retirada em juízo, assim como promoverem o 

seguimento que desejarem, devendo constar que este é beneficiário da 

gratuidade da justiça, e que deverá se responsabilizar pela informação a 

este Juízo acerca do cumprimento da dívida.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Após, constatado ainda o débito, voltem-me os autos conclusos para 

deliberar quanto ao pedido de prisão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272760 Nr: 2815-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Henrique Pereira de Souza, Kelliny Pereira 

Aguiar Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Raimunda Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO Nº 2815-48.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272760

Vistos.

Trata-se de INVENTÁRIO NEGATIVO proposto por RODOLFO HENRIQUE 

PEREIRA DE SOUZA E KELLINY PEREIRA AGUIAR FARIA

 Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 139/150 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos das declarações de imposto de renda, ora 

juntados, apresentam movimentações financeiras que sugerem ganhos 

suficientes à quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a 

arcar com custas e despesas processuais pertinentes, cujo valor não 

apresenta exorbitância aos requerentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIMEM-SE os requerentes para quitarem as custas iniciais, 

com fulcro no art. 82 do CPC, juntando aos autos o comprovante cabível, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da exordial, com 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263416 Nr: 15121-83.2017.811.0004

 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): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 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. 113, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279317 Nr: 6804-62.2018.811.0004

 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: YVV, SPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6804-62.2018.811.0004– CÓDIGO Nº 279317

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL proposta 

por YASMIN VALADÃO VERÍSSIMO, menor impúbere, representado por 

sua genitora SILVIA PEREIRA VALADÃO, em face de VILMAR VERÍSSIMO 

DA SILVA JÚNIOR.

 A execução é de provimento jurisdicional provisório, que, por medida 

liminar, determinou que o executado prestasse alimentos provisórios 

correspondentes a 70% do valor do salário mínimo vigente, estando 

inadimplente com a obrigação desde maio de 2017. Tal fato motivou essa 

ação para exigir o quantum referente aos meses de maio de 2017 a janeiro 

de 2018, em que constam pagamentos parciais, mas sem haver a 

integralização do débito, o que totaliza, segundo narra a inicial, o valor 

atualizado de R$ 3.071,50 (três mil e setenta e um reais e cinquenta 

centavos).

 Tendo em vista que a exequente já é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita nos autos apartados, cuja demanda de conhecimento se iniciou, 

DEFIRO a justiça gratuita à exequente, em consonância com os arts. 98 e 

99 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o executado para que, em 03 (três) dias, pague o valor 

enunciado, prove que já o fez, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, sob pena de 

protestar o pronunciamento judicial e de ser efetuada, via sistema 

BACENJUD, penhora bancária on-line do débito executado.

Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, ou a comprovação que 

o efetuou ou, ainda, a não apresentação de justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, EXPEÇA-SE certidão de dívida para protesto, conforme artigo 

517 do Código de Processo Civil, intimando-se a exequente para a retirada 

em juízo, assim como promover o seguimento que desejar, devendo 

constar que esta é beneficiária da gratuidade da justiça, e que deverá se 

responsabilizar pela informação a este Juízo acerca do cumprimento da 

dívida.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163453 Nr: 5001-54.2012.811.0004

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:12851-B/MT, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:MT 

11.877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:24102-B/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Tavares 

Júnior - OAB:GO 12.424-A

 Processo nº 5001-54.2012.811.0004 – Código 163453

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão de veículo alienado 

fiduciariamente proposto por BANCO PANAMERICANO S/A em face de 

MARIA LÚCIA LIMA SOUZA. Às fls. 28/v, a liminar foi deferida em favor do 

autor. A ré apresentou contestação às fls. 29/41, alegando, em suma, a 

abusividade das cláusulas contratuais, o pagamento das parcelas 

vencidas, bem como suscitando preliminares de conexão com ação 

revisional supostamente proposta perante o juízo da comarca de 

Goiânia/GO; e nulidade ante a ausência de constituição em mora.

O autor impugnou às fls. 44/64.

Em audiência de conciliação (fls. 84), foi determinada a comprovação de 

propositura da ação revisional, o que não foi cumprida.

Posteriormente, houve prolação de sentença extintiva, ante o acolhimento 

da preliminar de nulidade do feito, dada a ausência de notificação do 

devedor.

 O autor interpôs recurso de apelação, o que foi dado provimento 

reconhecendo-se a constituição em mora do devedor.

Ao retornarem os autos, determinou-se às partes a se manifestarem em 

05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Segundo o que consta na legislação que trata do tema - Decreto Lei 

911/69 -para julgamento procedente da busca e apreensão do bem é 

necessário prova do contrato, da mora e do inadimplemento da obrigação. 

Embora a mora esteja caracterizada com o simples inadimplemento da 

obrigação (mora ex re), sua comprovação constitui condição da ação de 

busca e apreensão.

Na hipótese dos autos, verifica-se, às fls. 18, cópia do AR devidamente 

cumprido no endereço informado no contrato de alienação, documento que 

comprova a mora do devedor.

Com efeito, a confirmação documental da mora, expressamente exigida 

pelo Decreto-lei nº 911/69, tem o escopo de assegurar a certeza de que o 

devedor não venha a ser surpreendido com a rigorosa apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, concedendo-lhe, ao mesmo tempo, a 

oportunidade de solver o débito extrajudicialmente, reduzindo os custos da 

operação e evitando o acionamento do Poder Judiciário.

Feita tais considerações, resta configurada a mora do devedor.

A alienação fiduciária em garantia encontra-se disciplinada no Decreto-lei 

911/69. Segundo os artigos previstos no Decreto-lei, a mora ocorre com o 
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vencimento do prazo para pagamento do financiamento.

 Em contestação, a ré alega abusividade das cláusulas contratuais, o 

pagamento das parcelas vencidas, e requer a purgação da mora com os 

valores que reputa serem devidos. Entretanto, não ficaram comprovadas 

nos autos tais alegações, limitando-se apenas a apontar as ilegalidades 

perpetradas pelo autor de forma genérica, sem indicar cláusulas, 

encargos, taxas ou tarifas dos contratos pactuados que estejam em 

descompasso com a legislação.

Portanto, a ré não demonstrou a veracidade de suas alegações, ônus que 

lhe incumbia, limitando-se a formular pedidos genéricos quanto aos 

encargos que possivelmente seriam revisados/discutidos.

Sendo assim, a propriedade e a posse do bem apreendido 

consolidar-se-ão em favor do credor 05 (cinco) dias após o cumprimento 

da liminar deferida.

De acordo com o Decreto-lei 911/69, com as modificações inseridas pela 

Lei 10.931/04, o credor poderá alienar o bem aplicando o preço no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, 

entregando ao devedor o saldo remanescente se houver, não sendo 

pressuposto, para tanto, a prévia avaliação, conforme art. 2° do diploma 

legal.

 Ressalta-se que o autor, ao ingressar com o pedido de busca e 

apreensão, não visa cobrar a coisa, mas apenas recuperar o bem objeto 

do contrato. Sabe-se, assim, que o objeto da ação de busca e apreensão 

não é a cobrança das prestações em atraso ou mesmo da integralidade da 

dívida, mas sim a retomada dos bens dados em garantia, visando à 

consolidação do domínio e posse plenos em mãos do proprietário 

fiduciário, dado o seu caráter tipicamente reipersecutório.

Ademais, a relação jurídica entre as partes está suficientemente 

demonstrada com a petição inicial, bem como a mora do devedor em 

relação ao pagamento das prestações contratuais.

Deste modo, o pedido do autor deve ser acolhido, consolidando-se a 

posse e propriedade do bem em seu nome, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva.

Por fim, não se aprecia as outras teses suscitadas, uma vez que não 

interferem no mérito da causa.

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, nos termos 

do art. 487, I do Código de Processo Civil, para consolidar a propriedade e 

a posse, plena e exclusiva, do bem descrito na inicial e alienado 

fiduciariamente em favor do Banco Panamericano S/A.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor dado à causa, atendido o artigo 

85, § 2º, III, e § 8º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido em 10 dias, arquivem-se 

os autos com baixas e anotações de costume.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227727 Nr: 7527-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Borges Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Magalhães de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7527-52.2016 – Código 227727

Vistos.

Diante do retorno dos autos do Tribunal de Justiça determinando o retorno 

do curso processual, citem-se o requerido para contestar a ação.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência de conciliação que 

designo para o dia 26.09.2018, às 14:30 horas (horário de Mato Grosso).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173521 Nr: 6721-22.2013.811.0004

 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: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, NAGIB KRUGER - OAB:4419, Nelson Feitosa Júnior - 

OAB:MT 8.656

 Processo nº 6721-22.2013.811.0004 – Código 173521

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação com pedido de arbitramento de honorários proposta por 

Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados em face do Banco do 

Brasil S/A. Consta na exordial que o advogado Firmino Gomes Barcelos 

era advogado contratado da instituição financeira requerida e, em março 

de 2013, teve o contrato rescindido unilateralmente, sendo que os 

honorários seriam pagos quando implementadas as condições contratuais.

 Afirma o requerente que foi constituído para dar continuidade a ação de 

execução nº 105/1995, de código 5822, em trâmite neste juízo, fundada 

em Nota Promissória proposta em face Dalton Siqueira.

Pleiteia, portanto, o arbitramento e a condenação do requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% do total do débito 

atualizado, em razão dos trabalhos prestados no respectivo processo.

Citado, o requerido apresentou defesa às fls. 74/116, a qual foi impugnada 

às fls. 119/122.

Infrutífera a conciliação, às fls. 125/126 o requerido requer o julgamento 

antecipado da lide.

Às fls. 133/135 o requerido sustenta a ilegitimidade ativa da sociedade de 

advogados, pleiteando, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito, insurgindo-se o autor às fls. 140/141.

Em fls. 173, o autor manifesta-se pelo julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

É o suficiente relatório.

Inicialmente, no que tange a alegação de ilegitimidade ativa sustentada pelo 

requerido, em conformidade com o artigo 15 da Lei nº 8.906/94, é cediço 

que a sociedade de advogados - quando a procuração outorgar poderes 

individualmente aos seus sócios sem indicação da sociedade que fazem 

parte - não é parte legitima para figurar no polo ativo da demanda, cuja 

pretensão é executar honorários advocatícios estabelecidos em favor do 

advogado.

Comprova-se tal alegação às fls. 22, a qual demonstra o 

substabelecimento com reserva de poderes aos advogados Firmino 

Gomes Barcelos e outros, sem, contudo, fazer indicação expressa da 

sociedade de advogados que fazem parte.

Deste modo, muito embora haja contrato de prestação de serviços entre 

as partes, o instrumento que outorga poderes refere-se apenas aos 

advogados pessoas físicas, sem mencionar a sociedade de advogados, 

razão pela qual deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor no 

caso em tela.

Insta consignar que a questão em análise, em razão das inúmeras ações 

idênticas promovidas pelo advogado, está pacificada no sentido de 

ilegitimidade ativa da sociedade de advogados se a procuração deixar de 

mencionar o nome da sociedade que os advogados fazem parte.

Pelo exposto, ante o reconhecimento de ausência de legitimidade ativa ad 

causam, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custos e honorários advocatícios, 

os quais se fixam em 10% sobre o valor da causa, com observância ao 

artigo 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas e anotações 

de costume.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 42252 Nr: 862-40.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CÓDIGO 42252

Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face 

de Supermercado América LTDA. À execução foi oposta exceção de 

pré-executividade sob o argumento de ocorrência de prescrição. Instado, 

o Estado de Mato Grosso alega que não existe prescrição no caso 

concreto.

É o relatório.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade somente é admissível na 

execução fiscal quando tratar-se de matérias conhecíveis de ofício que 

não demandem dilação probatória, conforme súmula 393, do STJ.

 Insta consignar que não se pode confundir a prescrição com a 

decadência. Esta última constitui direito potestativo do fisco à constituição 

do crédito tributário e pode ser exercida no prazo de 05 (cinco) anos, 

contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado.

Por outro lado, aquela é a perda da pretensão ao recebimento do crédito 

tributário, sendo que o prazo prescricional conta-se a partir da 

constituição definitiva do crédito e é de 05 (cinco) anos, interrompendo-se, 

conforme art.174, CTN, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em 

execução fiscal; pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que 

constitua em mora o devedor; ou por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

 No caso em apreço, infere-se a ocorrência da decadência. Isso porque 

os lançamentos são datados de 06/1995, 07/1995, 02/1996, 06/1996, 

07/1996, 08/1996, 01/1997 e 01/1998, de modo que a constituição do 

crédito tributário somente ocorreu em 25/05/2004.

Diante do exposto, RECONHEÇO a decadência do crédito tributário relativo 

à Certidão da Dívida Ativa de nº 000530/04, razão pela qual DECLARO 

EXTINTO o crédito, na forma do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, II, Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5146 Nr: 41-66.1986.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. EMPREITEIRA LTDA

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 CÓDIGO 5146

Vistos.

Trata-se de execução fiscal na qual foi oposta exceção de 

pré-executividade sob o argumento, em suma, de ocorrência de 

prescrição. Instado, o Estado de Mato Grosso alega que não incide o 

instituto da prescrição.

Como cediço, a exceção de pré-executividade somente é admissível na 

execução fiscal quando tratar-se de matérias conhecíveis de ofício que 

não demandem dilação probatória, de acordo com a súmula 393, do STJ.

 A exigibilidade do crédito tributário tem seu início na data da sua 

constituição definitiva. Constituído, o ente público dispõe do prazo de 05 

(cinco) anos para a respectiva cobrança, na forma do artigo 174, caput, 

do CTN. Não o fazendo, não é mais possível a sua cobrança, uma vez que 

incidente a prescrição.

 No caso dos autos, nada obstante a propositura do feito antes de findo o 

prazo quinquenal, não foi efetivada a citação do exequente, que é marco 

interruptivo da prescrição em se tratando de execução fiscal ajuizada em 

momento anterior à Lei Complementar nº 118/05, observada, por isso, a 

redação anterior do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, atentando-se 

ao princípio do tempus regit actus.

Com o que se evidencia da prescrição direta do crédito tributário, na 

medida em que decorridos mais de 07 (sete) anos desde a data da sua 

constituição, sem que materializada a citação dos executados, resta 

extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, V, e artigo 174, caput, 

ambos do CTN.

No mais, constatada a ocorrência da prescrição, imperiosa se faz o 

levantamento da constrição judicial sobre o veículo (fls.128).

Diante do exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito tributário relativo 

à Certidão da Dívida Ativa de nº 076/80, razão pela qual DECLARO 

EXTINTO o crédito, na forma do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, II, Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de levantamento da constrição judicial de fls. 128.

Condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, com fulcro no 

artigo 85, §3º, CPC.

 Sem custas.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182064 Nr: 3854-22.2014.811.0004

 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: Andrade de Souza e Costa Andrade Ltda - ME, Gessy 

Andrade de Souza, Djanira Santos da Costa Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Faria de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 Processo nº 3854-22.2014 – Código 182064

Vistos.

 Tratam-se de embargos de declaração com efeitos modificativos 

propostos por Andrade de Souza e Costa Andrade LTDA – ME em face da 

decisão de fls. 141/143.

Alega a embargante, em apertada síntese, que a decisão objurgada foi 

omissa na relação do litígio, não analisando devidamente as provas 

carreadas nos autos. Alega ainda que a decisão que julgou improcedente 

está ausente de fundamentação.

 A embargada apresentou contestação as fls. 150/152.

É o relatório necessário.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A legislação procedimental estatui que os embargos de declaração têm 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante sustenta que a sentença foi omissa quanto as 

provas carreadas aos autos e não foi devidamente fundamentada, 

requerendo, ao final, o provimento dos embargos para ver reformada a 

decisão objurgada.
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Analisando os argumentos ventilados nos embargos constata-se que, por 

via transversa, o embargante requer nova análise fática e jurídica dos 

autos.

Ocorre que, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através 

dos meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração com efeitos infringentes, que pressupõem a excepcionalidade 

da medida, quando concretamente constatados motivos para tanto, uma 

vez que a sentença combateu todos os fatos expostos nos autos e restou 

devidamente fundamentada.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257441 Nr: 11171-66.2017.811.0004

 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: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:21593-A, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 Processo nº 11171-66.2017 – Código 257441

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta por Cerenge Engenharia e 

Construções LTDA, em face do Banco Mercedes Bens do Brasil S/A.

O autor busca, por meio da presente ação, em sede de tutela de urgência, 

a retirada dos apontamentos do SERASA. No mérito, requer a exclusão de 

seu nome de forma definitiva dos entes de proteção ao crédito, ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização de 

danos morais o ressarcimento das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbências.

Narra na inicial, que contratou um serviço de crédito na modalidade de 

alienação fiduciária junto à instituição bancária requerida, mediante a 

confecção dos contratos nº 9790018878 e nº 97900188886, que 

posteriormente não foram adimplidos, em virtude de crises financeiras 

experimentadas pela requerente. Diante disso, a requerida ajuizou ação de 

busca e apreensão autuada sob o código 245880, sistema apolo, 

resultando na consolidação da propriedade das garantias em favor do 

credor bancário, ora requerido.

Alega que mesmo diante da consolidação da propriedade do bem e da 

execução da garantia, a demandada manteve apontamentos negativos 

nos cadastros de inadimplência, relativo às parcelas dos contratos 

executados.

A tutela provisória foi deferida, conforme fls. 89/91v.

Citado, o requerido apresentou contestação, alegando seu direito 

reconhecido em inserir o nome do autor nas instituições de proteção ao 

crédito, a ausência de danos morais e a ausência do dever de indenizar.

Realizada audiência de conciliação nos termos do artigo 334 do CPC, não 

houve acordo, fl. 175.

Às fls. 186/198 a parte autora juntou réplica à contestação.

É o relatório.

Primeiramente, da presente ação verifica-se que se amolda nos casos 

previstos no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, vez que 

desnecessária a dilação probatória, pois os pontos controvertidos 

encontram-se elucidados pela prova documental já carreada aos autos. 

Nesse sentido:

 “A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8-SP)

Pois bem. O cerne da questão cinge no fato do réu manter de forma lícita 

ou ilícita o nome do autor inscrito nas entidades de proteção ao crédito.

Colhe-se dos autos que o autor foi inscrito nos cadastros de proteção ao 

crédito em razão do descumprimento dos contratos de alienação fiduciária 

nº 9790018878 e 9790018886, fls. 21/41. De fato, conforme entendimento 

pacífico da jurisprudência e da doutrina, a inscrição do nome de pessoas 

(físicas ou jurídicas) em organismos de proteção ao crédito é direito do 

credor.

No presente caso, verifica-se que em vista do descumprimento contratual, 

o réu inseriu o nome do autor nos organismos de proteção ao crédito. Tal 

entendimento extrai-se das fls. 86/88.

Dessa forma, o que se constata é que o banco exerceu regularmente seu 

direito de inscrever o devedor inadimplente no cadastro SERASA.

De mais a mais, o fato do Judiciário ter entregado os veículos alienado ao 

credor não exonera o devedor do débito remanescente, mantendo-se, 

portanto, as demais possibilidades à disposição do credor, dentre as quais 

a manutenção dos dados do devedor em seus quadros de inadimplência.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.366 do Código Civil que quando o produto 

não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, 

continuará o devedor obrigado pelo restante.

A conduta do banco credor não fere, pois, ilicitamente o espectro de 

direitos do devedor, ora autor.

Dessa forma, a manutenção da inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito é devida haja vista manter-se inadimplente junto ao 

requerido.

Destarte, diante de todo o exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedente com resolução de mérito, art. 487, inciso I do CPC, as 

pretensões deduzidas na petição inicial.

Por conseguinte, condeno o autor, Cerenge Engenharia e Construções 

LTDA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista que o autor caucionou a ação, deduzida as despesas 

processuais, expeça-se alvará para que possa levantar o dinheiro 

remanescente depositado.

Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

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

 Barra do Garças/MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198312 Nr: 2684-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Cristina Gonçalves dos Santos, Rafael Silva 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2684-78.2015 – Código 198312

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Michelly Gonçalves 

Araújo, representada por sua genitora Aline Cristina Gonçalves dos 

Santos.

Colhe-se dos autos que o executado foi intimado para pagar o débito 

alimentar, contudo não o efetuando.

Dessa forma, remetam-se os autos ao contador judicial para atualização 

do débito.

Após, intime o executado a realiza o pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de prisão.

Remetam-se os autos ao cartório distribuir para retificar a cada dos autos, 

para constar que trata-se de execução de alimentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278555 Nr: 6374-13.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Ana 

Rita Rippi Capellano, Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6374-13.2018.811.0004– Código 278555

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento de Compra e 

Venda c/c Adjudicação Compulsória c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Paulo Alves, em face de João Vavassori Filho, Yaeko 

Vavassori e Embra – Empreendimentos Brasileiros Ltda.

Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, para reconhecer de plano a 

nulidade absoluta do compromisso de venda e compra de imóvel firmado 

no dia 03 de fevereiro de 2003 e, por via de consequência, a adjudicação 

compulsória dos lotes 1 a 26 da quadra 318 e 1 a 26 da quadra 32, do 

Loteamento Jardim Nova Barra, nesta cidade.

 Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, por meio da 

cognição sumária do julgador, que demonstre que a parte autora possa 

experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser 

comprometido.

Dessa forma, analisando os autos, é necessário a instrução processual 

para melhor análise da questão posta, não sendo demostrado de plano o 

prejuízo de difícil reparação a ser experimentado.

É certo que o código de processo civil, a fim de tutelar direito que diante da 

demora poderia ensejaria fato de difícil reparação, prevê a possibilidade 

da concessão in limine do pedido, contudo tais casos são a exceção no 

ordenamento jurídico, uma vez que posterga o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

Destarte, por entender não restar devidamente preenchido, a princípio, os 

requisitos autorizadores necessários para a concessão da tutela de 

urgência vindicada, indefiro-a, no momento.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271069 Nr: 1673-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayanne Marcelino Alves Massiteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1673-09.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271069

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

RAYANNE MARCELINO ALVES MASSITELI em face de RAFAELA 

MARQUES.

Conforme se verifica dos autos, às fls. 20, foi determinada, por este Juízo, 

a intimação da requerente, através de sua representante legal, para que 

dê prosseguimento ao feito emendando a petição inicial.

 Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de 

fls. 22. Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências 

incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a requerente, 

por meio da representante legal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

o determinado às fls. 20, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271525 Nr: 1977-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuario de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 PROCESSO Nº 1977-08.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271525

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por PABLO LEONARDO 

CANTUÁRIO DE ABREU em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Considerando o valor das custas iniciais, bem como a apresentação de 

comprovante de quitação da primeira parcela, à fls. 54/55, DEFIRO o 

pedido retro, de fls. 52/53, autorizando o fracionamento da quantia 

referente às custas judiciais em 04 (quatro) únicas parcelas mensais.

 Findo o prazo concedido, certifique-se o Cartório Distribuidor acerca da 

integralidade do pagamento devido. Caso algum débito seja identificado, 

venham-me os autos conclusos.

Aguarde-se a realização de audiência para demais e eventuais 

providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 03 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278852 Nr: 6527-46.2018.811.0004

 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: JHMD, AKMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6527-46.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 278852

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por JOSÉ HENRIQUE MOREIRA 

DUARTE, menor impúbere, representado por sua genitora ALLANA KELLY 

MOREIRA DUARTE, em face de ANANIAS FELIX MOREIRA.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que seja determinado o pagamento pelo 

requerido, a título de alimentos provisórios, valor não inferior a três vezes 

o salário mínimo vigente, na importância mencionada na inicial, além de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, alegando ser 

compatível com o rendimento mensal informado. Requer que o valor seja 

devidamente depositado na conta bancária de titularidade da 

representante do requerente.

Narra a exordial que a genitora do menor teve um relacionamento efêmero 

com o pai da criança, e que dessa união adveio o requerente, não 

subsistindo mais a relação afetiva e conjugal posteriormente. A mãe 

salienta que o pai do demandante até corroborava com as despesas 

domésticas e seu sustento, mas que, desde então, deixou de cumprir com 

a obrigação alimentícia, fazendo com que a genitora arcasse sozinha com 

o custeio da criança que é filho de ambos.

Ademais, expõe que o requerido possui alto padrão socioeconômico, 
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tendo boas condições financeiras, tanto que ostenta bens de consumo e 

participa de diversos eventos, demonstrando ter ampla capacidade de 

colaborar com a manutenção do filho.

Dentre outros pedidos, consta o da designação de audiência para 

tentativa de conciliação/mediação, devendo o requerido ser citado e 

intimado para o ato agendado, com consequente intimação do Ministério 

Público para que intervenha no feito.

Ademais, solicita a assistência judiciária gratuita, concedendo a isenção 

dos dispêndios judiciais para quitação de custas e demais despesas 

processuais, com o fundamento de que é assistida pela Defensoria 

Pública local e se encontra em condição de hipossuficiência financeira e 

inábil para os pagamentos ora devidos, conforme declaração acostada à 

fls. 08.

 Nessa monta, busca a efetivação da prestação jurisdicional por meio do 

deferimento da tutela provisória de urgência requerida, objeto dessa 

decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Destarte, compulsando os autos, resta demonstrado, de plano, que 

estando a genitora, representante do requerente, com a guarda do menor, 

arcando com todas as despesas pertinentes ao sustento do filho, e que, 

conforme informado pela autora, há constante dificuldade em dar 

continuidade à situação atual de custeio da prole (estando desprovida de 

auxílio financeiro do requerido, pai e também responsável, legal e 

moralmente, por sua descendência em virtude do poder familiar), resta 

configurada a probabilidade do direito, merecendo tutela jurídica o pedido 

de resposta jurisdicional provisória relativo aos alimentos provisórios para 

a mantença do filho do casal.

 Entretanto, com base no discorrido na exordial, não é razoável conceder 

o direito, arbitrando a quantia almejada, tendo em vista a provável renda do 

requerido, que é constante nos autos apenas na seara da informação, 

nada sendo comprovado a respeito, uma vez que não há juntada de 

holerite, contracheque ou demonstrativo que indique, irrefutavelmente, os 

rendimentos do demandado.

 Ainda que impactante seja o conteúdo materialmente arrimado aos autos, 

é insuficiente para a determinação da tutela jurisdicional nos exatos 

moldes do que fora requerido, dada a fragilidade de lastro probatório 

mínimo e evidente que justifique e alicerce a concessão da liminar, fato 

que deve ser levado em conta por este Juízo, uma vez que o polo passivo 

nem sequer, ainda, manifestou no processo, oportunizando sua defesa e 

constituição probatória.

 Dessa forma, por meio de medida liminar, DEFIRO o pagamento de 

alimentos provisórios mensais ao requerente, no quantum de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, o correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), valor este que deve ser 

depositado mensalmente à conta bancária da representante legal do autor, 

cujos dados encontram-se dispostos na inicial.

 Tendo em vista que o demandante é assistido pela Defensoria Pública 

local e apresentou, à fls. 08, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita à parte 

autora, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior.

 Isto posto, CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para 

integrar a relação processual, e, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, com observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 

do Código de Processo Civil. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação/mediação, que ora designo para o dia 19 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato Grosso), na qual devem estar 

acompanhadas de seus respectivos patronos, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer delas acarretará a aplicação de multa.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 11 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60964 Nr: 4158-02.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 4158-02.2006.811.0004, 

Protocolo 60964, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103903 Nr: 8906-38.2010.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Alves da Silva, Cláudio Goliczeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532, 

LANEREUTON THEODORO MOREIRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO MIGUEL ALVES DA SILVA, 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2018, ÀS 13:15 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO)NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE 

SINOP-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272524 Nr: 2655-23.2018.811.0004

 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: OD, CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Antonio da Silva Filho 

- OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2655-23.2018.811.0004 (CÓD. 272524)

Vistos.

Considerando o pedido da Defensoria Pública, CANCELO a audiência 

aprazada e a redesigno para o dia 10 de julho de 2018 às 9h00min.

Reitere a citação do requerido, via missiva, informando ao Juízo 

deprecado acerca da alteração da data da solenidade.

Intime-se a autora.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 04 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 84703 Nr: 7885-95.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro.
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Realizada a busca de veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, esta restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Assim, tendo em vista que apesar das diligências realizadas não foram 

encontrados bens em nome do executado, os autos aguardarão no 

arquivo até provocação do autor, se encontrados bens penhoráveis, nos 

termos do artigo 40, §§2º e 3º, da Lei de Execução Fiscal.

Dê ciência ao exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271067 Nr: 1671-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de execução provisória de tutela de provisória de urgência que 

defere auxílio doença, contida nos autos de nº 8460-30.2013.811.004. É o 

relatório.

Em que pese haver urgência no presente feito, a fim de que seja 

reestabelecido o pagamento do auxílio mencionado, para que a execução 

provisória seja recebida esta deve conter documentos específicos assim 

como preceitua o art. 522 do CPC.

Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por 

petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será 

acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja 

autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas 

necessárias para demonstrar a existência do crédito.

Diante do exposto. Decido:

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

emende a inicial com atenção ao item II do art. 522 do CPC.

III – Por fim, voltem-me para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182672 Nr: 4394-70.2014.811.0004

 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: Márcia Yumi Matsumori Nacano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Akio Matsumori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 15.093

 VISTOS.

Considerando a manifestação da parte requerente, oportunizo ao 

requerido o direito de manifestação, acerca de possível sonegação, em 10 

(dez) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, e ante a necessidade de 

realização de cálculo, Nomeio o Sr. Jorge Blademir de Souza, cadastrado 

no banco de peritos do TJMT para funcionar como perito deste juízo, 

podendo ser encontrado na Rua Waldir Rabelo, nº 1312, Centro, Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145/(66) 9234-6315, e-mail: 

blademir@hotmail.com, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação.

Sendo aceita a nomeação, intimem-se a partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

 Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

proposta de honorários, esclarecendo que os honorários serão pagos por 

ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

uma.

 Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da prova, efetuarem o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculada ao 

Juízo.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226297 Nr: 6640-68.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido às fls. 1.026, 

aguardando o feito em cartório.

Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre o prosseguimento da 

execução.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264981 Nr: 16154-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA FRANCISCA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdenizio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido, 

Valdenizio Pereira da Silva proposto por sua companheira Sandra 

Francisca de Lima.

 Nomeio como inventariante a requerente Sandra Francisca de Lima, que 

deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias e a 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes à 

prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, parágrafo único, 

e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92510 Nr: 6333-61.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Vermelho Agroindustrial Ltda, Tereza Cristina 

Anacleto Cardoso, Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura, Rio Vermelho 

Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Holanda Tanigut 

Moura - OAB:11925/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921, 

Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A, SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB:5.714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Szeligowiski Ramos - 

OAB:2296-A, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:196/MT

 ISTOS.

Considerando que ambas as partes insistem na realização da perícia 

técnica, NOMEIO como expert do Juízo o Sr. SÉRGIO DOS SANTOS MELO, 

Perito Médico Veterinário, cadastrado no Banco de Peritos do Tribunal de 

Justiça, podendo ser encontrado na Rua da Paz, n° 584, Jardim Pioneiro, 

Rondonópolis – MT. Telefone: (66) 99648-6189 e/ou e-mail 

sergiosmmt@hotmail.com, que deverá servir, independentemente, de 

compromisso

Intime-se o Sr. perito para, em 10 (dez) dias, informar se aceita a 

nomeação, bem como para que apresente sua proposta de horários.

Havendo concordância intimem-se as partes para recolher o valor da 

perícia na proporção de 50% para cada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo esta ser realizado no montante de 50% para que se inicie os 

trabalhos periciais, nos termos do art. 465, §4º do CPC.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente 

técnico; e apresentar quesitos, conforme art. 465, §1º do CPC.

Em seguida, remetam-se ao perito nomeado, cópias dos quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando-o que, caso entenda necessário 

analisar o feito, poderá retirar os autos em carga, pelo prazo de 10 (dez) 

dias.

Apresentado o laudo, intimem-se, as partes, para no prazo comum de 15 

(quinze) dias - §1º do art. 477 do CPC -, se manifestarem, voltando-me, 

após, para deliberar.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268449 Nr: 18349-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redder Klyffer Lopes Ramos, Jhonatan Batista 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Redder Klyffer Lopes Ramos na forma 

do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal à 

pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como em 10 

(dez) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia-multa, vedada 

a substituição, com direito de recorrer em liberdade;b)Condeno o acusado 

Jhonatan Batista de Oliveira na forma do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 

14, inciso II, c/c art. 307, na forma do art. 69. todos do Código Penal à pena 

de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 06 (seis) meses de 

detenção, em regime inicial fechado, bem como em 10 (dez) dias-multa, no 

importe de 1/30 do salário mínimo o dia-multa, vedada a substituição e a 

suspensão condicional da pena, sem direito de recorrer em 

liberdade;c)Expeça-se guia provisória quanto ao acusado Jhonatan 

Batista de Oliveira, a ser encartada no executivo de pena de cód. 

191142;d)Deixo de aplicar o art. 387, inciso IV, do CPP;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 objetos relacionados à 

fl. 06;h)Intime-se a vítima, na forma do art. 201, § 2º, do CPP; i)Intime-se o 

Ministério Público;j)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 

definitiva e, após, arquive-se.Barra do Garças/MT, 3.7.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273700 Nr: 3378-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Andrade da Silva, Pedro Gabriel 

Alencar, David Feitosa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos de cód. 273700 3. Dispositivo a) Condeno os 

denunciados Divino Andrade da Silva, Pedro Gabriel Alencar e David 

Feitosa de Lima, como incursos nas sanções do art. 157, §3º, parte final, 

do CP, pelo que lhes aplico a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, 

25 (vinte e cinco) anos de reclusão e, por fim, 26 (vinte seis) anos de 

reclusão, respectivamente, serem cumpridas no regime inicialmente 

fechado, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade; b) Aplico, aos 

réus, ainda, a pena de pecuniária no montante de 10 (dez) dias-multa, na 

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo o dia multa; c) Condeno, 

como dívida solidária, os denunciados ao pagamento do valor de 100(cem) 

salários mínimos aos herdeiros da vítima, nos termos do artigo 387, IV, 

CPP, e, caso os herdeiros abdicarem, ou não forem localizados, o valor 

será destinado para fins da Res. 154/CNJ. d) Na intimação da sentença, 

cumpra-se o art. 1.421, CNGC/TJMT ; e) Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50); 

f) Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 

15, inc. III, CF/88; expeça-se guia de execução penal; e, enfim, arquive-se. 

Barra do Garças, 03.07.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271113 Nr: 1692-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhyzon Patrik Misquita Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos 1692-15.2018.811.0004 (271113) 3. Dispositivo: a) 

Condeno o denunciado Jhyzon Patrik Misquita Faria como incurso nas 

sanções do art. 155, §4º, I CP, do CP, pelo que lhe aplico a pena de 3(três) 

anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado; b) 

Aplico, ainda, a pena de pecuniária no montante de 10 (dez) dias-multa, na 

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo o dia multa; c) Nego o 

direito de recorrer em liberdade; d) Na intimação da sentença, cumpra-se o 

art. 1.421, CNGC/TJMT e) Defiro a gratuidade, por ter sido o réu defendido 

pela Defensoria Pública; f) Elabore-se guia provisória, para juntada no 

Executivo de Pena de cód. 211547, em trâmite nesta comarca; g) Intime-se 

a vítima; h) Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, oficie-se à 

justiça eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; forme-se o executivo de 

pena, remeta-se ao juízo da execução penal e, enfim, arquive-se. Barra do 

Garças, 03.07.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270749 Nr: 1484-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Domingos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos 1484-31.2018.811.0004 (270749) 3. Dispositivo: a) 

Condeno o denunciado Rogério Domingos Rodrigues como incurso nas 

sanções do art. 155, caput do CP, pelo que lhe aplico a pena de 3(três) 
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anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado; b) 

Aplico, ainda, a pena de pecuniária no montante de 10 (dez) dias-multa, na 

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo o dia multa; c) Nego o 

direito de recorrer em liberdade; d) Na intimação da sentença, cumpra-se o 

art. 1.421, CNGC/TJMT; e) Defiro a gratuidade, por ter sido o réu defendido 

pela Defensoria Pública; f) Expeça-se guia provisória, para ser juntada no 

Executivo de Pena de cód. 211547, em trâmite nesta comarca; g) Intime-se 

a vítima; h) Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, oficie-se à 

justiça eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; forme-se o executivo de 

pena, remeta-se ao juízo da execução penal e, enfim, arquive-se. Barra do 

Garças, 03.07.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 152139 Nr: 2735-31.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Limas Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 152139

1. Em tempo, incluo item ‘d’ no dispositivo da decisão de fl. 554/558, 

alterando a pena da guia de fls. 225/225-v, para 04 (quatro) anos de 

reclusão, em razão da revogação da causa de aumento de pena relativa 

ao emprego de arma branca, dada pela redação da Lei 13.654/2018.

2. Expeça-se calculo de pena atualizada, obedecendo à respectiva 

alteração.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 03.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167125 Nr: 9820-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domírcio Miguel Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 167125

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Donírcio 

Miguel Leite, nascido em 23.10.1978, filho de Espônia Amada Leite, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia Provisória de fls. 06/06-v: Pena: 06 (seis) anos de reclusão; 

Regime: semiaberto; Crime: art. 121, caput, do Código Penal; Data do fato: 

29.05.2012; Recebimento da denúncia: 19.06.2012; Prisão em: 29.05.2012; 

Liberdade em: 12.11.2012; Sentença: 09.11.2012;

Expedida a guia de execução provisória, às fls. 46/46-v, o reeducando foi 

regredido ao regime fechado, pelo descumprimento de condição inerente 

ao recolhimento noturno em albergue, expedindo mandado prisional em 

seu desfavor.

Em ofício n°224/2016, fl. 54, é noticiado o cumprimento do respectivo 

mandado prisional do reeducando na Comarca de Lucas do Rio Verde – 

MT, oportunidade em que se realizou audiência de justificação, resultando 

na regressão definitiva do reeducando ao regime fechado.

Preenchido o lapso temporal, o reeducando foi inserido ao regime 

semiaberto, determinando condições de cumprimento de pena, conforme 

decisão de fl. 86/86-v. Na mesma oportunidade, designou-se audiência 

admonitória em 06.03.2017.

Verifico que o reeducando novamente descumpriu as condições fixadas, 

sequer comparecendo em audiência previamente designada, pelo que, em 

decisão de fl. 110 foi determinada a expedição de mandado de prisão em 

desfavor do reeducando em 28.07.2017.

O cumprimento do mandado prisional do reeducando é noticiado através 

de ofício n° 234/2018/DECP, fl.113, expedido pela Comarca de Goiânia – 

GO, na data de 31.01.2018.

Em fl. 123 é comunicado a transferência do reeducando à Comarca de 

Aparecida de Goiânia – GO.

Realizada a justificação do reeducando, fl. 139.

O Ministério Público manifesta pelo não acolhimento da justificativa do 

reeducando, fls. 141/143, regredindo de forma definitiva o reeducando ao 

regime fechado, anotando em seu cálculo de pena a interrupção pelo 

período em que se manteve descumprindo as condições de regime. Na 

mesma oportunidade, requer a reiteração de ofícios, solicitando anuência 

para remessa dos respectivos autos à Comarca de Aparecida de Goiânia 

– GO.

É o breve relato.

2. Fundamentação

 Verifica-se que o reeducando abandonou o cumprimento de sua pena ao 

descumprir condições fixadas a ele em audiência admonitória para sua 

progressão de regime, alegando em todas as oportunidades que se trata 

de andarilho, e, por conta disto, não possui endereço fixo.

A justificativa apresentada pelo reeducando não merece prosperar, uma 

vez que o reeducando deve adequar-se ao cumprimento da pena que lhe 

fora imposta e não o contrário. Diante do exposto, considero seu ato como 

fuga do regime semiaberto, conforme se extrai da certidão do oficial de 

justiça, fl. 106:

“CERTIFICO que, apesar das diligências realizadas nesta cidade e nos 

locais que drogaditos e andarilhos frequentam, até a presente hora não 

consegui localizar a pessoa do réu DONÍRCIO MIGUEL LEITE, por ser 

desconhecido e não ter residência fixa.”

Sobre isto, em inteligência ao art. 50 da Lei de Execuções Penais, tem-se 

que o reeducando praticou falta grave.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade 

que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a 

disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade 

física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta 

Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio 

ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o 

ambiente externo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 

preso provisório.

 Certo de que o descumprimento das condições impostas é falta grave, 

enquadrando como tal o descumprimento das condições de fls.86/87, 

conforme artigo 118, inciso I da LEP REGRIDO, cautelarmente, o regime de 

cumprimento para o regime fechado.

Em tempo, quando da audiência de justificação, mídia fl. 140, o reeducando 

manifesta o desejo de dar continuidade à sua reprimenda na Comarca de 

Aparecida de Goiânia – GO, local onde encontra-se atualmente recolhido, 

pelo que, determino sejam reiterados ofícios de fl. 120 e fl. 127, solicitando 

anuência para a remessa do executivo de pena para fiscalização.

3. Dispositivo

a) Decreto a regressão definitiva do reeducando Domírcio Miguel Leite ao 

regime fechado.

b) Expeça-se novo cálculo de pena, incluindo a interrupção de 04.02.2017 

à 31.01.2018.

c) Reiterem-se ofícios de fl. 120 e fl. 127, solicitando anuência da Comarca 

de Aparecida de Goiânia – GO, para a remessa dos respectivos autos.

d) Cumpra-se item “8” da decisão de fl. 117, substituindo a guia de 

execução provisória por definitiva.

e) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 03.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 5871-07.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Amaral Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 
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OAB:MT 5.876

 1. Ante certidão negativa de fl. 336, intime-se a defesa (fl.295).

2. Em caso de desistência da oitiva da testemunha, vistas às partes para 

alegações finais.

3. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 88284 Nr: 8980-29.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal da Comarca de Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romislei Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 Vistos, em correição.

Considerando que o réu Romislei Gonçalves da Silva encontra-se em local 

incerto e não sabido, conforme certidão de fl. 1.692, sendo impossível 

intimá-lo para constituir novo procurador nos autos, nomeio a Defensoria 

Pública atuante frente a este Juízo para patrocinar sua defesa nos autos.

Assim, abra-se vistas à Defensoria, a fim de apresentar alegações finais 

ao réu, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 256811 Nr: 10746-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de medida protetiva em favor da vítima Valtenice Ventura de 

Menezes Sousa em desfavor de Juraci Pereira de Sousa, deferida em 

21/07/2017.

A requerente solicitou a revogação das medidas protetivas, uma vez que 

não possui nenhum receio do representado e que se reconciliou com o 

autor do fato.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação.

É o relatório. Decido.

No caso em tela, verifica-se que a vítima informou que não tem mais 

interesse nas medidas protetivas, circunstância que demonstra que 

cessou a situação que inicialmente justificou o deferimento das medidas 

protetivas aplicadas. Dessa forma, inexistem motivos para que o feito 

continue tramitando, notadamente quando a ação perdeu seu objeto.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PRESENTE MEDIDA PROTETIVA, e de 

consequência REVOGO as medidas protetivas aplicadas anteriormente.

Intime-se o Representante do Ministério Público desta decisão.

P. R. I.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 191105 Nr: 11110-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Prudente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 418 do CPP, desclassifico o 

delito de homicídio tentado (art.121, §2°, II, c/c §2°,- A, c/c art. 14, II, ambos 

do Código Penal), com as implicações da Lei 11.340/2006), para o delito de 

lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal).Dessa forma, resta 

caracterizado que o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, 

ocasionando lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de 

delito. Assim, do conjunto fático probatório produzido em juízo, restou 

incontroverso ter a vítima sido agredida fisicamente naquele dia pelo 

réu.Outrossim, verifica-se que o crime encartado no artigo 129, caput, do 

Código Penal, possui pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) 

ano.Nos termos do art. 107, do Código Penal, extingue-se a 

punibilidade:Art. 107 - extingue-se a punibilidade:(...);IV - pela prescrição, 

decadência ou perempção;(...).A prescrição da pretensão punitiva do 

delito opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do Código 

Penal.Verifica-se que, da data do fato ocorrido (12.10.2014) até a 

presente data, decorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, período 

em que não houve causas interruptivas ou suspensivas da 

prescrição.Pelo exposto, nos termos do artigo 109, inciso VI, 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 129 do Código Penal, atribuída ao acusado Gilberto 

Prudente.P.R.I.Transitada em julgada, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 21 de junho 

de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 95963 Nr: 9156-42.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adomício Lima França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:11988

 S E N T E N Ç A Vistos em Correição. (...) Observa-se, ainda, que do 

recebimento da denúncia (19.12.2008) até o presente momento já 

decorreu o lapso temporal superior há 09 (nove) anos, período em que 

não houve causas interruptivas da prescrição, fazendo-se necessário o 

reconhecimento da prescrição antecipada.Assim, vislumbro que não mais 

subsiste razão para o prosseguimento desta ação, uma vez que já operou 

a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao autor dos 

fatos, sendo esta causa extintiva da punibilidade nos moldes elencados no 

artigo 107, IV, do Código Penal.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. 35, da Lei nº 11.343/06, atribuído ao denunciado 

ADOMÍCIO LIMA FRANÇA nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, 

ambos do CP.P.R.I.C.Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218350 Nr: 1844-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu Eurípedes 

Ferreira Martins Júnior da imputação do delito tipificado no artigo 129, §9º, 

do Código Penal c/c artigo 5º, III e artigo 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006, 

nos termos do art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.P. R. 

I.Restitua-se a fiança ao denunciado (fl. 26), nos termos do Código de 

Processo Penal e da CNGC.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 220721 Nr: 3230-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu JONATAS 

SILVA SANTOS da imputação do delito tipificado no artigo 129, §9º, do 

Código Penal c/c artigo 5º, III e artigo 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006, nos 

termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.P. R. I.Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 209337 Nr: 9105-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 

15.076-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Rafael Muller 

Cabral de Araújo - OAB:21.101

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu DALMIR 

COMIRAN da imputação do delito tipificado no artigo 129, §9, do Código 

Penal, c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 386, inc. 

VI, do Código de Processo Penal.P. R. I.Transitada em julgado, 

certif ique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 220240 Nr: 2975-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado PAULO RENATO 

BORGES FREITAS do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, 

c/c art. 5º, III e art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.P.R.I.C.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYME CAMILA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 10/08/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RHYCARDO ROBBERTTO 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 parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 10/08/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RHYCARDO ROBBERTTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 10/08/2018 Hora: 15:00 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJIANE RODRIGUES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/08/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DANTAS VICTOR DE OLIVEIRA (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: 20/08/2018 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANGELO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/08/2018 Hora: 12:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. DA SILVA AUTO PECAS - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROSANA 

DA SILVA FREITAS - MT0020838A, para se manifestar acerca da certidão 

do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 13/08/2018 Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/08/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON MIGUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CAMILA ESCOBAR - MT19364/O para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 14/08/2018 Hora: 

12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

MATUSALEM VIEIRA TELES (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA FARIA MONTALVAO FERNANDES (EXECUTADO)

APARECIDA ROSANGELA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISNEI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/08/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISNEI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 15/08/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISNEI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 15/08/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001142-03.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

WSB - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. CHERIVATY NELORE J.A. - ME (REQUERIDO)

JULIANA CRISTINA FIALHO CLEMENTE (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ CHERIVATY (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/08/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE SOUSA BARBOSA ME - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/08/2018 Hora: 16:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALVES DUARTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/08/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PARAFUSOS MORAES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/08/2018 Hora: 16:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000819-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CIHNDY KELLY BIANQUINI - MT0020250A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/07/2018 

Hora: 14:40 , sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM COMO 

a expedição do mandado de citação para requerida

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL OAB - MT0006224A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL OAB - MT0006224A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TUILI DE ABREU FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 7.418,58, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MAGALHAES SOUSA QUEIROZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia: 

20/08/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011253-29.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCIA DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº 8011253-29.2015.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA-ME Pólo Passivo: KATIUCIA DA SILVA 

FERREIRA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 44/47 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILHO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 20/08/2018 Hora: 17:00 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL DA COSTA CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE OAB - MT18248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO CAPITANI RESENDE - MT18248/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/07/2018 

Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 12:00 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEYSER NAYANNA MARIANO DE SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 12:20 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 12:40 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GABRIEL DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/08/2018 Hora: 14:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 13:00 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 13:20 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A M LEIMOUN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 14:00 (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DUARTE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O, 

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 21/08/2018 

Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012693-60.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DELMONDES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ROSANGELA DELMONDES DO 

NASCIMENTO, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A para se 

manifestar acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012681-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELLYPE CHIARELLA E SILVA 03303343101 (REQUERIDO)

 

Autos n.º 8012681-12.2016.811.0004 Pólo ativo: BRUNA GOMES DE 

MORAES Pólo passivo: FELLYPE CHIARELLA Vistos,etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do 

FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 
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sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante não apresentou 

comprovante de endereço em seu nome, ou documento hábil que 

comprovasse residir no endereço indicado. Desta feita, a ação não 

poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados Especiais, 

o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para determinação da 

competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a parte 

promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição desta 

Comarca, nenhuma das partes reside ou exerce atividades profissionais 

ou econômicas ou mantém estabelecimento neste Município, fato que 

indica a inexistência de qualquer das causas aptas a atrair a competência 

para este Juízo. Ademais, a citada norma deve ser interpretada 

sistematicamente, se buscando, além do mens legis que inspirou o 

dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas pertinentes ao mesmo 

objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 do Código de Defesa do 

Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para propor a sua ação, é 

certo que esse benefício de escolha não autoriza o consumidor a 

extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe convier, 

aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a seguir, in 

verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA 

ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO 

AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de 

consumo, é competente para processar e julgar a demanda o foro do 

domicílio do consumidor. 2. Não obstante essa comodidade legal conferida 

ao consumidor, para lhe facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à 

parte escolher aleatoriamente o foro para propositura da ação. 

Renunciado o benefício de propor a ação no foro de seu domicílio, deverá 

o consumidor ater-se às regras gerais previstas no código de processo 

civil. 3. Constatado que a ação foi proposta sem qualquer observância aos 

critérios de competência estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. 

Em local eleito de forma aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo 

natural. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJGO; CC 0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira 

Seção Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). 

Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do 

Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo 

particular da parte, embasado em motivo de ordem particular não 

declarado, autorize a transgressão às regras processuais e normativas 

administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do próprio 

Poder Judiciário. Da mesma forma, o processamento da presente demanda 

neste Juízo em nada facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. 

Por fim, pontuo que a distribuição da demanda na presente Comarca vai de 

encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o 

da celeridade e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

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

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILICE DA COSTA LIMA (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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 22/08/2018 Hora: 12:00 (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: 1001077-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GOMES EFIGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Igualmente deverá juntar aos 

autos documentos demonstrando a hipossuficiência financeira. 2. 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MATOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos a 

petição inicial completa, sob pena de extinção nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil. Ultrapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001066-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

haja vista que cita antecipação de tutela com a finalidade de exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sem, contudo acostar aos 

autos documento que comprove a indevida inscrição, trazendo tão 

somente certidão de protesto. 2- Com a manifestação ou transcorrido o 

prazo, conclusos. 3- Determino a imediata suspensão da audiência de 
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conciliação eventualmente aprazada. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE VILELA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA JULIE GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE TELES LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAQUELINE BARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001481-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANISBETE JOSE CASTANON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GOMES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

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

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO LELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEAN JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON FERREIRA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MORENO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUTALIA LELIS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BALBINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FLAVIO 

RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 15:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANIA RODRIGUES AMANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUFARLEN RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RENATO PEREIRA GOVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-59.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO SIQUEIRA DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA CONCEICAO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALIOMAR VIEIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEAMES LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013000-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH ROBERTO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013057-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8013031-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA CRISTINA DE SOUSA (EXECUTADO)

ALERRANDRO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011253-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLECIORNEY GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

SINDICATO DOS VIGILANTES DO MEDIO ARAGUAIA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001326-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERVACY MOREIRA DA SILVA ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011627-79.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011579-91.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO CARLOS NUNES VITURINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR OAB - MT0021683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROSA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE FERREIRA LABORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MASSITELI VINHAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - MT0019233A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/08/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 15:20 (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012831-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

 

Autos n.º 8012831-90.2016.811.0008 Pólo Ativo: CAMILO E SILVA LTDA / 

EPP Pólo Passivo: JOAO CARLOS BARBOSA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 
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que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a Empresa autora da ação 

não é parte legitima para propor ações em sede dos Juizados Especiais, 

motivo pelo qual o processo deve ser extinto de oficio, por incompetência 

absoluta desse rito. Nesse sentido: MITRA DIOCESANA NO POLO ATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR COMO AUTORA NO JEC, CONSOANTE 

EXEGESE DO ART. 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. ILEGITIMIDADE 

PROCLAMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

POR AUSENTE CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA AFEITA À 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE SE CONHECE DE OFÍCIO. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004726915 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/05/2014) Conforme determina o 

artigo 8º da Lei 9.099/95, o rito dos Juizados não contempla 

empreendimento que não comprove a condição de microempresa, 

empresário individual ou empresa de pequeno porte, como é o caso dos 

autos. Transcrevo o disposto, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) E, além disso, a simples declaração 

dessa condição não é suficiente para ter acesso a esse Rito Sumaríssimo 

com seus benefícios, e nesse sentido existe respaldo normativo, de que a 

comprovação deve ser material, conforme enunciado do FONAJE: 

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa 

ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende 

da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento 

fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Importante ainda colacionar a jurisprudência acerca do tema: 

AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. NEGÓCIO HAVIDO ENTRE PESSOA JURÍDICA E 

RÉU. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE A PESSOA FÍSICA, NA CONDIÇÃO 

DE CESSIONÁRIA DA PESSOA JURÍDICA, DEMANDAR NO JUIZADO, 

NOTADAMENTE QUANDO ESTA É UMA SOCIEDADE POR COTAS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA E SE ENQUADRA NO REGIME GERAL NA 

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ/RS. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 

8º, PAR.1º, I, DA LEI Nº 9.099/95. PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71003798931, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 08/05/2013). Com efeito, a teor do que dispõe 

o art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá examinar, de 

ofício, a qualquer tempo, enquanto não proferida sentença, as condições 

da ação. No caso em tela, a parte autora não comprovou se enquadrar 

como microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno 

porte (art. 8º), e ainda deixou apresentar sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (Enunciado 135), apesar de intimada. Desse modo, por 

ausência de condição de procedibilidade, vez que a parte autora deverá 

ingressar com a ação na Justiça Comum por ferir os princípios desse 

Juizado, forçoso determinar a extinção do processo de ofício pelos 

motivos acima declinados. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, da Lei 9.099/95 e falta de preenchimento condição 

postulatória do Art. 8º da mesma lei. Revogo qualquer efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - MT0006293S 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/07/2018 Hora: 13:00 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A DECISÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Cite-se a parte requerida, informando-a da data designada para 

realização da audiência de conciliação. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011079-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Autos nº 8011079-54.2014.811.0004 Pólo Ativo: MARIA APARECIDA DA 

SILVA LEAL Pólo Passivo: VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 
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nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 35/37 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO VINICYO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - MT19171/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/08/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010804-08.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES SANTANA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOCHIDA & UENO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA OAB - SP329082 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação de execução. Consta apresentação de pedido no evento 54, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, no mínimo os embargos foram prestados 

fora do prazo e fora da temática. Então , não justifica-se o acolhimento, de 

modo que os presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas 

processuais por expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se a parte autora para promover andamento positivo 

na marcha, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer em abandono e ver 

extinto o processo. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Maio 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012688-14.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 
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interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, primeiramente homologo para todos efeitos judiciais o 

acordo firmado . Por todo o exposto, comprovado adimplemento da 

transação, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

em virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 

51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam 

revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos, tomando as devidas providencia, enviando oficio se for o 

caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de Maio 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-63.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE TAVARES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL B. DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 40 c/c evento (s) nº 43, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011356-70.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R.A.P. COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELI FERNANDA CARELLI OAB - MT0016054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACENILDO VILAS BOAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 63 c/c evento (s) nº 67, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 
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que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267928 Nr: 17965-06.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Esteves Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Processo nº.: 17965-06.2017.811.0004 Código: 267928

 Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pela autora do fato Adriana Esteves Medeiros, dos crimes de 

injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal 

de vias de fato (art. 21 da LCP), contra Luanna Conceição Martins, fatos 

ocorridos em 17 de setembro de 2017.

3. Quanto ao crime de injúria, tipificado no art. 140, tem-se que tal conduta 

criminosa é apurada através de ação penal privada mediante oferecimento 

de queixa crime pelo ofendido – consoante dicção do artigo 145 do Código 

Penal – apresentando como causas de extinção da punibilidade a 

decadência pela incúria no exercício do direito de queixa (art. 107, IV, do 

CP c/c art. 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, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP), vez que a vítima não protocolizou a queixa-crime no lapso temporal 

de 06 (seis) meses.

4. Tocante ao crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal 

de vias de fato (art. 21 da LCP), que somente se procedem mediante 

representação tendo como uma das causas de extinção da punibilidade a 

decadência pela incúria no exercício do direito de representação (art. 107, 

IV, do CP c/c ar. 38 do CPP), razão pela qual, DECLARO com arrimo no 

artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 117 do Fonaje, 

extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que, embora a vítima Luanna 

Conceição Martins tenha se manifestado no sentido de oferecer 

representação (fls. 05) contra a pretensa autora do delito em testilha, não 

foi localizada em seu endereço para ser intimada (fls. 33), importando, sua 

ausência em audiência, renúncia tácita à representação.

5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Publique-se.

8. Registre-se.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 14 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 223783 Nr: 5136-27.2016.811.0004

 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: Ana Carolina Miothi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thays Oliveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Danielle Magalhães Vilela - 

OAB:19108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Autos nº: 5136-27.2016.811.0004 Código: 223783

Vistos, etc.

1. Trata-se sobre Termo Circunstancial de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Thays Oliveira Cardoso pela eventual prática do delito de 

injúria (art. 140 do CP) em face de Ana Carolina Miothi Ribeiro, fato 

ocorrido em 30.04.2016.

2. Os autos vieram-me conclusos.

3. É o relato essencial.

4. No caso em tela, houve o oferecimento de queixa-crime conforme 

consta em fls. 31-40.

5. Ocorre que, desde à época da oferta da exordial acusatória este 

magistrado tentou inúmeras vezes realizar a audiência de recebimento de 

queixa-crime, tendo em mãos ora a ausência da querelante ora da 

querelada.

6. Adiante, conforme despacho de fl. 74, foi solicitado a advogada da 

ofendida informação de novo endereço da autora do fato, situação em que 

não houve manifestação, ensejando a perempção.

7. Decido.

8. Nestas razões, observando a combinação do artigo 68 do Diploma 

Processualista Penal c/c artigo 107, inciso IV do Código Penal, DECLARO, 

com esteio na inteligência extraída do artigo 61 do CPP c/c artigo 92 da Lei 

9.099/95, extinta a punibilidade do fato sub judice.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

z

Barra do Garças- MT, 19 de junho de 2018.
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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 

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 
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subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 
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autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 
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seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, 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. A demanda não reclama a realização da audiência prevista 

no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública 

por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse 

isto, a presente comarca não conta com representante da Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida 

audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao 

erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da sua 

aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: "A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa". (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 9. Deste modo, determino seja a parte requerida citada para 

apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão 

dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, 

com ou sem a peça de redarguição. 10. Cite-se a parte requerida 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Cumpra-se.
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1. Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de 

urgência, onde a parte autora colima o recebimento de verbas, cobradas a 

mais pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso. 

Sustenta a parte requerente que a carreira dos profissionais da educação 

do Estado de Mato Grosso é regrada pela Lei Complementar n° 050/1998, 

que foi alterada pela edição da Lei Complementar 206/2004. Assevera 

ainda que de acordo com essa Lei a jornada de trabalho dos servidores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 71 de 657



da educação básica deste Estado é de 30 (trinta) horas semanais, 

diversamente do que ocorre quando esse servidor exerce os cargos de 

secretario escolar, coordenador pedagógico, diretor escolar e assessor 

pedagógico, pois nesses, a dedicação é exclusiva, ficando vedado o 

exercício em outra atividade remunerada, seja pública ou privada. 2. De 

acordo ainda com a parte autora quando o servidor assume qualquer 

desses cargos recebe gratificações, que não se incorporam ao subsídio 

para fins de aposentadoria. Ocorre que na Lei Complementar 202/2004, 

prevê que a contribuição previdenciária dos servidores civis do Estado de 

Mato Grosso recairá sobre a remuneração total do servidor, ficando 

ressalvado quando as verbas são de caráter indenizatório. Argumenta 

ainda que mesmo assim a Seduc está realizando o desconto 

previdenciário sobre as gratificações, contudo, ao se aposentar o 

servidor não tem um acréscimo em sua aposentadoria referente aos 

descontos realizados sobre a gratificação total. 3. É o relato em apertada 

síntese. Fundamento e Decido. 4. Inicialmente cabe asseverar que a tutela 

provisória de urgência só é permitida no âmbito desta justiça especializada 

em casos excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a 

aplicação da tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas 

situações onde esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a 

fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, 

cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida 

rogada no caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. 

Tecida este simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de 

tutela satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos 

autorizativos para a concessão da mesma no que concerne à hipótese 

sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina 

que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Observa-se que para 

a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência, faz-se 

necessário que no caso em apreço estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. Com efeito, compreendo que razão 

assiste a parte autora, porquanto não se pode exigir do servidor 

contribuição previdenciária que não poderão ser ao menos incorporadas 

por este quando da sua aposentação. Desse modo, a probabilidade do 

direito resta flagrante, uma vez que a parte autora encartou aos autos 

cópia de seu contra-cheque, deixando então evidenciado que os 

descontos estão ocorrendo mensalmente. No que tange o requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que no caso epigrafado há elementos indicando estar ocorrendo 

descontos indevidos junto ao salário da parte autora, causando gravames 

de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado 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. Frente ao exposto, e com 

arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil, concedo initio litis a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada, no que tange ao pedido da 

parte requerente para que a requerida cesse a cobrança de gratificação 

no que tange a contribuição previdenciária sobre a gratificação por função 

(secretário escolar, coordenador pedagógico, diretor escolar e assessor 

pedagógico), até o deslinde final da rusga, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incorrer em multa, por cada cobrança indevida, no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 3.000,00 (três) mil reais. 5. 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofício à 

Secretaria de Estado de Educação, para que promova com a suspensão 

das cobranças em comento, concedendo o prazo de 03 (três) dias para 

sua concretização. 5. No que tange ao valor da causa, desde já 

RECHAÇO qualquer cifra superior ao teto do juizado, ficando a presente 

demanda vinculada ao montante constante na peça de emenda. 6. A 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa”.(XIII ENCONTRO CUIABÁ). 7. Deste modo, determino que seja as 

partes requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 

(trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para sentença após o 

transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 

8. Citem-se as partes requeridas observando o disposto no artigo 6º da 

Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem 

como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo 

diploma. 9. Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLIZE ORTENILA MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICO - UNIAO DE CURSOS EDUCACIONAIS DO CENTRO OESTE LTDA - 

ME (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 
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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- 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 
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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: 1001017-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LIMA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 da Fazenda Pública, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta deste Juizado. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Corroborando com o mencionado artigo, convém destacar o disposto no 

art. 3.°, da Lei 12.153/2009, in verbis: “Art. 3°. O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação”. 3. Pois bem, conforme restou grafado alhures para a 

concessão da tutela antecipada, faz-se necessário que no caso em 

apreço estejam presentes os requisitos delineados nos artigos acima 

grafados. Assim sendo, volvendo-me a demanda, de saída saliento que a 

liminar não merece ser deferida, eis que ausentes as condições susso. 

Com efeito, o deferimento da tutela liminar mostra-se por deveras 

temerário diante do seu caráter precário e temporário, características que 

não se compatibilizam com a natureza jurídica da nomeação, posse e 

exercício de cargo público. 4. Igualmente, há no presente caso o perigo de 

dano inverso, uma vez que a concessão liminar submeterá à 

Administração Estadual ao pagamento de vencimentos, ou subsídios, o 

que caracteriza lesão irreparável, dada a irrepetibilidade da percepção de 

valores de boa-fé, caso não seja confirmada a decisão quando do 

julgamento do mérito. 5. Insta consignar que nesta sede processual não se 

faz um julgamento antecipado da lide, mas tão somente um análise de 

cognição sumária acerca da presença ou não dos requisitos necessários 

para a concessão da tutela antecipada. 6. Face ao exposto, por tudo mais 

que dos autos constam e com arrimo no art. 300, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA anelada. 7. A 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 8. Deste modo, determino que seja a 

parte requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9. Expeça-se o 

necessário. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA BASTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA (REQUERIDO)

RENATO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da lei 9.099/1995. 2- De 

acordo com a inteligência extraída do art. 8°, § 1°, I da Lei 9.099/95, 

somente as pessoas físicas capazes, serão admitidas a interpor ações 

perante os Juizados Especiais, porquanto, no âmbito desta justiça 

especializada não é factível que uma pessoa física seja representada 

processualmente por outra, consoante vedação expressa do artigo acima 

grafado. 3- Ocorre que no caso vertente, por motivos desconhecimentos 

a parte autora está sendo representada, conforme se depreende da peça 

inaugural, bem como da procuração carreada a esta, deste modo e com 

esteio na norma supramencionada o indeferimento da inicial é medida que 

se impõe. Nesse sentido, colacionamos jurisprudências de Tribunais 

Superiores: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. 

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR SER 

REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 8º, § 1º, INC. I 

E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO 

DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO 

PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM NOME PRÓPRIO 

DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO CCB. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. 

IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005110937 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/01/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/02/2015). CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PLANO COLLOR I. PARTE AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE 

INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO 

ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. 

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE ABSOLUTA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO 

DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

parte autora é pessoa incapaz devidamente interditada, sendo portanto a 

tramitação do feito incompatível com o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme disciplina o artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: 

Manuela TallÃ£o Benke - - J. 17.08.2015) (TJ-PR - RI: 

001966011200981600120 PR 0019660-11.2009.8.16.0012/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 17/08/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 24/08/2015) 4- Desta forma, considerando a 

impossibilidade da parte autora ser representada ativamente em sede de 

Juizados Especiais, com arrimo no art. 8° c/c art. 51, IV, ambos da Lei 

9.099/1995, conjugado com o art. 485, I, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito. 

5- Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995). 6- Transitada em julgado, não havendo 

manifestação das partes, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 7- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO FILHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c tutela de urgência, na qual a parte 

requerente realizou a compra de um MOTO Z 2 PLAY, no entanto, o autor 

alega que após um período de utilização do aparelho, o celular começou a 

apresentar falhas. Sendo assim, trata-se de vício redibitório. Em que pese 

o esforço da parte autora, sua pretensão não encontra guarida jurídica, 

vez que a pretensão intentada, não poderá ser aviada fundada em vício 

oculto, visto que, neste caso, o feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente, cabendo, 

desse modo, à parte autora ingressar previamente com ação cognitiva 

redibitória para lograr o ressarcimento objetivado. 2. Neste viés, a 

presente ação pleiteia matéria complexa, vez que exige conhecimento 

estritamente técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e 

formalização de laudos perpassam pela adoção de outras providências, 

destoando das formalidades simplórias e princípios da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou Tribunal de Justiça / MG, verbis: AÇÃO 

REDIBITÓRIA – VÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO – PROVA TÉCNICA – 

NECESSIDADE. AÇÃO REDIBITÓRIA – REQUISITOS PARA DEMONSTRAR O 

VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A 

DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO 

PROCEDIMENTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1 – O vício redibitório, de acordo com o art. 441 do CC é aquele 

defeito oculto que tem força de tornar a coisa imprópria ao uso a que é 

destinada ou lhe diminua o valor. 2 – Em se tratando de alegação de vício 

oculto em veículo zero quilômetro (moto), é indispensável a prova técnica 

capaz de aferir a inaptidão dele para uso ou a diminuição expressiva de 

seu valor econômico pois “não é qualquer defeito que fundamenta o 

pedido de efetivação do princípio”, porém aqueles que positivamente 

prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta às suas finalidades, ou 

reduzindo a sua expressão econômica, como anotou Caio Mário da Silva 

Pereira (cit. no corpo do voto). 3 – Havendo necessidade de realização de 

perícia técnica para aferir o grau de inaptidão do bem para uso, ou 

expressiva diminuição em seu valor econômico, é incompetente o Juizado 

Especial Cível para dirimir demanda a esse respeito.” (1ª Turma Recursal / 

Divinópolis – Rec. 0223.06.200.806-3 – Rel. José Maria dos Reis). 3. 

Frente ao exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com esteio na inteligência no artigo 17, 354, 485, I, IV e VI e 330, 

III, todos do Diploma Processual Civil, bem como o artigo 51, II da Lei 

9.099/95. 4. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (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: 1002102-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO NASCIMENTO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 
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interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Se já foi proferida uma 

sentença reconhecendo o esvaziamento da prestação jurisdicional, 

obviamente a homologação de acordo já cumprido, é ato contido na 

extinção do art. 794, II do CPC/2015, por um raciocínio teleológico, sendo 

desnecessário e inócuo refluir a um ponto anterior. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE PAULA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASEMIRO NETO RODRIGUES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012588-83.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011481-04.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERNANDA DA MOTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIELLE CANDIDA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011481-04.2015.811.0004 Pólo Ativo: TATIANE FERNANDA DA 

MOTA Pólo Passivo: CRISTIELLE CANDIDA DE ARAUJO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002303-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: HENRIQUE JESUS DA 

SILVA NETO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 
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aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo visto que não informado pelo 

autor, de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010550-40.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA ROHDEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE DINIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010550-40.2011.811.0004 Pólo Ativo: ROSEMEIRE DE OLIVEIRA 

ROHDEN Pólo Passivo: JOSE VICENTE DINIZ Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 
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intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011347-11.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYCE VIANA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011347-11.2014.811.0004 Polo ativo: JOAO SERGIO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: GLAYCE VIANA DE SOUSA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, e verifico que foi enviado para parte autora intimação para 

informar endereço correto do executado, no entanto, a exequente 

mudou-se não atualizando seu endereço no processo. Assim, de acordo 

com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo 

retrocitado, ante a inércia da parte autora em não atualizar seu endereço 

neste juízo, a fim de ser localizada e dar prosseguimento na ação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 267, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010973-92.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA MOREIRA OAB - MT0016365A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010973-92.2014.811.0004 Pólo Ativo: JOAO PAULO 

CARVALHO DE OLIVEIRA Pólo Passivo: AGITECNICA ELETRONICA LTDA - 

ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PRISCILA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002239-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: JESSICA PRISCILA 

RIBEIRO DA COSTA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, apresentando documento de proposta de emissão de cartão, 

porém visivelmente as assinaturas são diversas com as do documento do 

autor, conforme documento da inicial e ata de audiência. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010118-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACI PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010118-79.2015.811.0004 Pólo Ativo: MARIA GRACI PEREIRA 

DE SOUZA Pólo Passivo: L L CONSTRUTORA LTDA – ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 
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compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010812-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010812-14.2016.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDECI DA COSTA 

SILVA Pólo Passivo: L L CONSTRUTORA LTDA – ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE SCIASCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO 53506332104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000479-88.2017.811.0004 Pólo ativo: DIANE SCIASCIA Pólo 

passivo: DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSAO, na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a)De que 

a sentença não analisou preliminar e pontos específicos da contestação. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isto porque antes de analisar o mérito dos embargos apresentados, deve 

ser superados as questões de admissibilidade, e no caso os embargos 

foram opostos intempestivamente. Assim, deixo de receber os presentes 

embargos, vez que foi apresentado fora do prazo legal, pois conforme 

certidão (ID13279229), houve nova intimação do réu tendo em vista que a 

primeira não constou o nome do patrono (ID 13279252 ). Dessa forma, foi 

enviado a matéria para imprensa dia 18/05/2017 (ID 15852590), publicado 

dia 19/05 e transcorrido o prazo do réu em 29/05, visto que conforme 

determina o artigo 49 da Lei 9.099/95, o prazo para embargos é de 05 

(cinco) dias. Ainda, dia 05/06, a sentença transitou em julgado, conforme 

certidão do gestor da secretaria(ID 13559042) , sendo totalmente 
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intempestivos o embargo apresentado dia 11/06. Com efeito, impede o 

conhecimento do presente embargos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

rejeito o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser intempestivo. 

Oportunamente, intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011387-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011387-85.2017.811.0004 Pólo Ativo: NOEMIA SOUZA DA 

SILVA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é auxiliar de laboratório de analises clinicas (SUS) e esta enquadrada 

na CLASSE B / NIVEL 3, porém alega ter direito a ser enquadrada no 

CLASSE C desde 11/08/2015, conforme protocolo de requerimento, 

pugnando pelo pagamento das verbas retroativas e vincendas. O 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente citado, apresentou 

contestação alegando que os pedidos da parte autora não merecem 

procedência. 2.2.1 Da progressão horizontal O Diploma legal que institui a 

Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de 

Barra do Garças – Lei Complementar 091/2005 – se infere que a 

progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, 

compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à 

elevação de classe, observadas as exigências fixadas. O art. 12, IV, “b” 

da Lei Complementar 091/2005 dispõe acerca dos requisitos exigidos para 

a progressão horizontal. Segue: “Art. 12. A série de Classes dos Cargos 

que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saude 

estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas: IV: APOIO DE 

SERVIÇOS DO SUS: a) Classe A: habilitação em ensino fundamental; b) 

Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos 

de aperfeiçoamento, qualificação e /ou capacitação profissional e 

experiência mínima de 05 anos na área de atuação; c) Classe C: requisito 

da classe B, mais 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e capacitação profissional; d) Classe D: requisito na classe C, 

mais 280 (duzentos e oitenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e capacitação profissional e ensino médio. “ Além dos 

requisito ainda tem o período mínimo a ser observado: “Art. 14. A 

progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde 

dar-se-á e uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor 

ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da 

habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento , e/ou qualificação, e/ou 

capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o 

cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a 

classe B, mais 03 (três) anos da B para a classe C, e 05 (cinco) anos da 

classe C para a classe D.” Assim, analisando os documentos 

apresentados pela parte autora, verifica-se que a mesma teve acolhido 

mediante sentença a sua elevação para a classe B em abril/2012, de modo 

que apresentou protocolo em agosto/2015, tendo cumprido todos os 

requisitos necessários. Ainda, quanto aos valores pleiteados, a parte 

autora apresentou tabela com valores que entende ser devidos, não 

sendo contestado pelo reclamado. É certo que nos Juizados Especiais as 

sentenças devem ser liquidas, não sendo possível a realização de pericia, 

no entanto, entendo o juízo que o valor apresentado pelo autor não condiz 

com a realidade dos fatos, poderá atribuir valor ao qual entende 

pertinente. No caso, entendo que a planilha apresentada pelo autor poderá 

ser acolhida. 2.2.2. Da insalubridade Quanto ao pedido de insalubridade, 

verifico que a jurisprudência recente não reconhece a possibilidade do 

recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a elevar 

sua CLASSE PARA B, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa do 

dobro do valor devido e aumento mensalmente. B) CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 11.640,36 (onze mil, 

seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), mais as parcelas 

vencidas no decorrer do processo referente a elevação de CLASSE, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 
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correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. c) SUGIRO 

IMPROCEDENCIA do pedido de insalubridade. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002266-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

CATARINA CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

ODINEI GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

ODILEI GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TRINDADE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002266-15.2018.8.11.0006 REQUERENTE: LEONEL GOMES DE CAMPOS, 

ODINEI GOMES DE CAMPOS, CATARINA CAMPOS RONDON, ODILEI 

GOMES DE CAMPOS REQUERIDO: NAIR TRINDADE CAMPOS Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não constam os 

documentos pessoais do herdeiro Odilei Gomes de Campos. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial para acostar aos autos os documentos pessoais do 

herdeiro Odilei Gomes de Campos, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 21 de maio de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002357-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - SP276816 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. A. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002357-08.2018.8.11.0006 AUTOR: ANDRE LUIZ SANTOS ORMOND RÉU: 

JOSIANE DE ARAUJO ALVES MACEDO Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta cópia da sentença que 

arbitrou os alimentos. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos o 

documento supramencionado, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173388 Nr: 8778-70.2014.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W, CDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 89.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 208792 Nr: 9216-28.2016.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ, SIDERLEI MARTINEZ, JOÃO 

ANTÔNIO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT, BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:14374, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 

6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, incisos III e V, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e removo o Sr. 

João Antônio Martinez do cargo de inventariante. Nos termos dos artigos 

617 e 6624, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, nomeio 

para o cargo de inventariante a Sra. SIDERLEI MARTINEZ. Em 

consequência, extingo o processo, com exame de mérito, nos termo do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, por se 

t ratar de incidente processual .Expeça-se o termo de 

inventariante.Intimem-se.Após o decurso do prazo recursal, arquive-se, 

trasladando cópia aos autos principais.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 182754 Nr: 3900-68.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, LDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao NPJ -UNEMAT para 

manifestar sobre a certidão de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189961 Nr: 8254-39.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Negrão Peruchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 642, §2º, do Código de Processo 

Civil, combinado com o art. 1.997, § 1º do Código Civil, declaro habilitada 

nos autos do inventário tombado sob o código de nº. 189245 o credor 

Gustavo Negrão Peruchi.Determino a separação e a reserva de bens 

suficientes para solução do débito, em poder da inventariante, que fica 

desde já nomeada depositária fiel dos bens inventariados e reservados, 

não podendo aliená-los ou onerá-los nem leva-los à partilha. Traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos do inventário. Intimem-se.Às 

providencias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 191050 Nr: 8933-39.2015.811.0006

 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: Jurandir Camargos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anésio Berthi, CACILDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PATREZZY CAMARGOS 

PEREIRA - OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Diante do exposto, nos termos do art. 642, §2º, do Código de Processo 

Civil, combinado com o art. 1.997, § 1º do Código Civil, declaro habilitada 

nos autos do inventário tombado sob o código de nº. 189245 o credor 

Jurandir Camargos Pereira.Determino a separação e a reserva de bens 

suficientes para solução do débito, em poder da inventariante, que fica 

desde já nomeada depositária fiel dos bens inventariados e reservados, 

não podendo aliená-los ou onerá-los nem leva-los à partilha. Traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos do inventário. Intimem-se.Às 

providencias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 100214 Nr: 5307-85.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMLC, SMLCP, GRFC, MRFDS, MRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA 

DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para acostar aos 

autos a anuência dos demais herdeiros quanto ao pedido formulado às fls. 

90/91, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, de-sê vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 203992 Nr: 5921-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HADIME SUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANESIO BERTHI, CACILDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para, querendo, 

manifestar acerca dos pedidos formulados às fls. 19/24, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156552 Nr: 4203-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS, FJSDA, IASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a ausência das partes, apesar da intimação da advogada 

da autora por meio do DJE nº 10249, de 04/05/2018, a audiência 

designada para esta data restou prejudicada.

Sendo assim, intime-se a parte autora, via advogada constituída, para que 

apresente justificativa para ausência à audiência, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81214 Nr: 7758-54.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, MES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMQEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados e declaro CARLOS ALBERTO VIANA EGREJA pai de JANAINA 

SEDLCEK que passará a chamar-se JANAINA SEDLCEK EGREJA, bem 

como fica reconhecido o direito de herança desta em relação ao “de 

cujus”.Em consequência julgo extinto o processo nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Cartório do 2° Serviço Notarial e 

Registral desta Comarca, para que proceda ao necessário quanto à 

inclusão do nome do pai no registro da requerente, bem como de seus 

avós paternos.Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 5802-90.2014.811.0006

 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: MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Camilo Mendes 

Santos - OAB:66.694 MG, BERNARDO SANTOS SILVA - OAB:OAB/MG 

148.015, MANOEL ALVES DA SILVA - OAB:112.946, MARIA 

HERCULANA MENDES SANTOS SILVA - OAB:115955, WALDEMAR 

CÉSAR SANTOS FILHO - OAB:OAB/MG 158.622, WALDEMAR CÉSAR 

SANTOS NETO - OAB:OAB-MG 150.391

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e declaro 

JOAQUIM ALVES BATISTA pai de MANOEL RODRIGUES GONÇALVES que 

passará a chamar-se MANOEL RODRIGUES GONÇALVES 

BATISTA.Expeça-se a competente averbação no Cartório de Registro de 

Pessoas desta Comarca, para que proceda ao necessário quanto à 

inclusão do nome do pai no registro, bem como de seus avós 

paternos.Sem custas. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91541 Nr: 6689-50.2009.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vitsos etc,
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Tendo em vista o que prescreve o §2º do art. 112 do Código de Processo 

Civil, havendo a nomeação de outros advogados, acolho a renúncia do 

causídico Wagner Leite da Costa Pinto, devendo ser excluído do cadastro 

do sistema Apolo como causídico do autor.

Intime-se a parte autora da presente renúncia.

Ademais, cumpra-se a decisão proferida às fls. 80.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91088 Nr: 6238-25.2009.811.0006

 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: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, RADS, EDS, ADS, RES, ADS, RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE pedido inicial, com fundamento no 

artigo 487, I, segunda parte, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar em custas, tendo em vista que a requerente é beneficiária da 

justiça gratuita.Intime-se.Com o transito em julgado, proceda-se com o 

devido arquivamento. Às providencias necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191050 Nr: 8933-39.2015.811.0006

 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: JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, CV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PATREZZY CAMARGOS 

PEREIRA - OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Vistos etc.

 Certifique-se acerca de eventual manifestação da inventariante.

 Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 165789 Nr: 2847-86.2014.811.0006

 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: MLF, JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

165789 §!1Zz¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2847-86.2014.811.0006

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARINETE LUIZ FERREIRA e JOAO ADÃO DA 

COSTA

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(S): A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória proposta por Marinete Luiz Ferreira que objetiva a 

interdição de João Adão da Costa. Narra a requerente, em síntese, ser 

sobrinha do interditando, o qual apresenta quadro clínico compatível com 

patologia CID 10: F06.9, sendo incapaz de administrar sua própria vida, 

necessitando, inclusive, de acompanhamento contínuo, mesmo para as 

ações mais simples. Afirma que o interditando apresenta sinais de tal 

patologia desde o ano de 2006, sendo a requerente, após o falecimento da 

genitora do requerido, a responsável por todos os seus cuidados. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes (fls. 05/15). 

Recebida a inicial, foi concedida a antecipação de tutela e deferida a 

curatela provisória à requerente (fls. 16/17). Realizada audiência para a 

inquirição do interditando, foi determinada a realização de perícia médica 

para verificar se este não possui discernimento para os atos da vida civil 

(fl. 24/25). Às fls. 27/28 o perito nomeado nos autos pediu o declínio da 

nomeação, o que foi acolhido às fls. 32. Em cota ministerial, foi requerida a 

expedição de ofício ao INSS solicitando informações acerca de perícia já 

realizada com o interditando perante aquele órgão e, em caso positivo, o 

encaminhamento de cópia a este juízo, ainda, a realização de estudo 

psicossocial pela equipe da Secretaria de Ação Social (fls. 35). Foi 

acolhida a cota ministerial, sendo determinada a expedição de ofício ao 

INSS requerendo informações acerca de possível perícia realizada com o 

interditando, bem como foi determinada a realização de avaliação do grau 

de incapacidade pela equipe técnica do juízo (fl. 36). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos em fls. 32/33. O Ministério 

Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls. 43-v). É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador da doença de CID CID 10: F06.9, o que o torna 

incapaz para as responsabilidades civis, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida, vez que sua patologia o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de João Adão da 

Costa, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de natureza negocial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curador Marinete Luiz Fereira, confirmando os 

efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, 

do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de março de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 62653 Nr: 180-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc.

 INDEFIRO os pedidos formulados pela Exequente às fls. 181/183, uma vez 

que os bens indicados para averbação junto ao Cartório de Registros 

pertencem a terceiros.

 Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 18774 Nr: 3132-94.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA ZANCANARO PIRAN, CYNARA PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ABÍLIO JUVENTINO PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, CLEITON TUBINO 

SILVA - OAB:5239 MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - 

OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Certifique-se acerca da intimação dos terceiros interessados da sentença 

proferida nos autos.

 Em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 67930 Nr: 5393-61.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDS, MODS, MODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS, MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 Vistos etc.

 Intime-se o inventariante, via advogado constituído, para acostar aos 

autos cópia autenticada da matrícula do imóvel que pretende alienar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação do disposto no art. 622, II 

ou art. 485, III, ambos do CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 139030 Nr: 8584-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GJDCCM, BJDCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS(S, CTX, SMG, AMC, BRG, JGMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535, 

MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação e 

condeno o Representado Cine Teatro Xin ao pagamento de multa no valor 

de 10 (dez) salários mínimo vigente no país, fracionado em 06 (seis) 

parcelas, correspondendo cada uma ao valor de R$ 1.590,00 (mil 

quinhentos e noventa reais), sendo que a primeira parcela deverá ser 

paga no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, e as 

seguintes na mesma data dos meses subsequentes.Os valores deverão 

ser pagos no Centro Socioeducativo, Unidade de Cáceres, Rua das 

Margaridas, s/nº, Bairro Jardim Padre Paulo, diretamente ao gerente da 

unidade socioeducativa, mediante recido a ser juntado nos autos, devendo 

o recurso ser revertido para atividades de manutençã da referida 

unidade.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24155 Nr: 369-91.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDEIR CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, ESPOLIO 

LILIAN HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, 

MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 Vistos etc.

Tendo em vista o levantamento dos valores depositados nos autos pelo 

Exequente, cumpra-se conforme determinado no item 3, fls. 853, 

procedendo-se com o necessário para a realização da venda judicial do 

imóvel de matrícula n. 6666.

Nomeio para promover a hasta pública do bem móvel submetido a 

constrição judicial a leiloeira oficial, Sra. Cirlei Freitas Balbino da Silva, a 

qual deverá ser intimada acerca da nomeação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 69433 Nr: 6891-95.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REIKO GISELE HAYASHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, ESPÓLIO 

DE LILIAN HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão pelos motivos expostos às fls. 148/149.

Intime-se, novamente, o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir as determinações de fls. 54/55, sob pena de remoção do encargo.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137151 Nr: 6413-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ADRIANY DE MORAES NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE, ESPÓLIO DE SHIGUEO 

HAYASHIDA, ESPÓLIO DE LILIAN HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836, JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - 

OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, 
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JESSYKA LINDAURA C. SODRÉ FARIAS - OAB:16296, MAIKON 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, MARIA EDUARDA RAMALHO 

QUEIROZ - OAB:17175

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes embargos de terceiro e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o embargado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.500,00. Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia da 

sentença aos autos da Ação Cautelar de Arresto, após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 146981 Nr: 5252-66.2012.811.0006

 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: REJANE LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNY KAROLINA CORREIA MORINIGA, 

LUCIANA CORREA BERALDO, APARECIDA NEUZA CEBALHO, EDNEIA 

BATISTA ROSA, BRUNO LUIDI CEBALHO MORINIGA, KETIWY GALBIATI 

ROSA MORINIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no artigo 487, I, segunda parte, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em 

vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.Intimem-se.Com o 

transito em julgado, proceda-se com o devido arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190540 Nr: 8617-26.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEDSON DE OLIVEIRA ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TEREZINHA APARECIDA DE 

SOUZA, ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA, PAULUS VINICIUS 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e RECONHEÇO a 

União Estável “Post Mortem” entre Terezinha Aparecida de Souza e 

Arledson de Oliveira Alcantara pelo período de 1992 até a data do óbito, e, 

em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, uma vez que o requerente faz jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias e anotações estilo. Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175738 Nr: 10463-15.2014.811.0006

 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: JOSEFA LOPES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e RECONHEÇO a 

existência de união estável entre JOSEFA LOPES VIANA e JORGE 

CORRÊA DE OLIVEIRA, pelo período de 2013 até o falecimento do 

companheiro. Em consequência, declaro extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, uma vez que a Requerente faz 

jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias e anotações estilo. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005255-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WYLTON PEDROSA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IRACEMA SANTOS PEDROSA (REQUERIDO)

MARIA WYARA PEDROSA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

S. P. D. S. (REPRESENTADO)

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: 

1005255-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WYLTON PEDROSA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MARIA IRACEMA SANTOS PEDROSA, MARIA 

WYARA PEDROSA FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda 

proposta por Wylton Pedrosa Figueiredo em favor de S. P. S., ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Determinada a emenda 

da inicial, a parte autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o 

prazo (Id n. 11096857). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que 

fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 11096857), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via 

de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Intimem-se. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO VILASBOAS VALENTIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA ALVES DE MORAES (RÉU)

ALESSANDRO ALVES DE MORAES (RÉU)

LUCIANO LEITE DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

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: 

1001425-54.2017.8.11.0006 AUTOR: MARIA CONCEICAO VILASBOAS 

VALENTIM RÉU: LUCIANO LEITE DE MORAES, PRICILLA ALVES DE 

MORAES, ALESSANDRO ALVES DE MORAES Vistos etc. O requerente 

pugna pela desistência da ação conforme manifestação retro. Nos termos 

do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos 

após a homologação judicial, havendo o consentimento da parte requerida. 

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas. 
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Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cáceres, 03 de julho 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006156-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006156-93.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LOURDES DE FATIMA DA 

COSTA REQUERIDO: AGOSTINHA RIBEIRO DA COSTA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta 

por Lourdes de Fatima Costa Ramos que objetiva a interdição de 

Agostinha Ribeiro da Costa. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Agostinha Ribeiro da Costa, a qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID I60 e I67. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Agostinha Ribeiro da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Agostinha Ribeiro da 

Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 10347584). O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11412450). 

Dispensada a realização de audiência para entrevista da interditanda em 

razão do quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção 

(ID 11412450). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 11698649). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID I60 e I67, o que 

lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda é portadora de doença neurológica, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda encontra-se 

impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Agostinha Ribeiro da 

Costa, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Lourdes de Fatima Costa Ramos, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, ante o deferimento de Justiça Gratuita. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001161-71.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001161-71.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FABIO 

GOMES DA SILVA 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. 11761518. 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 derradeiramente o autor para diligenciar na busca de endereço, 

visando 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, 03 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002939-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002939-08.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS EMBARGADO: 

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA 1 – O artigo 321 do Código de Processo 

Civil dispõe 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.” No caso, a parte autora 

não preencheu de forma integral o disposto nos incisos II e V do art. 319 

do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de apresentar o 

endereço eletrônico das partes, de fixar o valor da causa, na forma do art. 

291 do CPC, bem como não instruiu a inicial com peças processuais 

relevantes, como determina o § 1º do art. 914 do CPC. Assim, INTIME-SE a 

parte embargante para que, em 15 (quinze) dias, decline todos os 

qualificativos exigidos pela Lei Adjetiva Civil, notadamente o (a) o 

endereço eletrônico das partes; (b) fixar o valor da causa, na forma do 

art. 291 e seguintes do CPC; (c) instruir a inicial com as peças 

processuais relevantes e, (d) a fim de possibilitar a análise do pleito de 

gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

demonstrar os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o 

prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1]§ 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002936-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002965-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 
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Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002970-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CUNHA LOPES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DANIEL BELTRAN RICO OAB - SP302259 (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE FERRI SALINAS OAB - SP313276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY LOPES ELOSMAN ELMERHEB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ROSA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – POSTERGA-SE a apreciação da tutela 

de urgência para momento posterior à realização de audiência de tentativa 

de conciliação entre as partes. Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EGUES DORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANDA MORAIS PIRES OAB - SP357642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006991-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABORGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 
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audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000709-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002931-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO)

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MS14837 (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002931-02.2016.8.11.0006; Valor 
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causa: R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MOISES PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 26 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001908-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PAULINO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

segurado lider dois consorcios (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002407-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA CRUS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 4 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 236754 Nr: 5753-10.2018.811.0006

 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: ASSUNÇÃO E MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 236754 Vistos em plantão.Trata-se de mandado de segurança 

individual impetrado por ASSUNÇÃO E MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA-ME em 

detrimento de suposto ato cometido pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 

CÁCERES – MT – Francis Maris Cruz, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. (...)1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo 

INDEFERE o pedido de liminar formulado pelo autor na exordial, ante a 

ausência dos requisitos autorizadores da medida. 2 – NOTIFIQUE-SE a 

autoridade impetrada para prestar as informações que julgar necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos autos documentos 

necessários ao conhecimento da demanda. 3 – Com fundamento no inciso 

II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, DETERMINA-SE a citação do Município de 

Cáceres/MT para, querendo, ingressar na presente demanda, o que 

deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Decorrido o prazo para 

que a autoridade coatora preste as informações, INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestação em 10 (dez) dias.5 – Após, REMETAM-SE os 

autos conclusos para sentença.6 – Com o início do expediente forense, 

PROMOVA-SE a regular distribuição da presente demanda.7 – 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres-MT, 02 de julho de 2018 às 
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17h35min.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103465 Nr: 8564-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAVEGAÇÃO PANTANAL VIP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 DESPACHO1 – Diante da informação da interposição de agravo de 

instrumento às fls. 107/118, DILIGENCIE a Senhora Gestora no sentido de 

solicitar informações acerca do atual estado do recurso manejado.2 – 

Oportunamente, considerando que não houve a satisfação integral do 

débito, este Juízo DEFERE parcialmente o pleito de fl. 96, a fim de promover 

o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. 3 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.4 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE 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.5 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.6 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 7– Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168200 Nr: 4829-38.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAVEGAÇÃO PANTANAL VIP LTDA, THIAGO 

SERRATO FRANCISCO DE MATOS, DIEGO SERRATO FRANCISCO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES - 

OAB:11.468/MT

 (...) III – DispositivoForte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada pela embargante com esteio nos 

artigos 487, inciso III e 920, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. 

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE a 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 a embargante ao pagamento no equivalente 

a 10% (dez por cento) 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. 8564-21.2010.811.0006 (Código Apolo n. 

103465).Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 3016-54.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BENEVIDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE 

EDUCAÇÃO(FACULDADE DE IV MARCOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA 

FABRINI - OAB:6896/MT, Leopoldo de Moraes Godinho Júnior - 

OAB:13.565

 DESPACHO

1 – Considerando a exceção de pré-executividade apresentada às fls. 

645/666, com fundamento no princípio da não surpresa, expressamente 

extraído dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, bem como com 

supedâneo na garantia do devido processo legal, visando conferir o 

efetivo contraditório, INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192758 Nr: 10003-91.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ROSARIA PEREIRA EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA 

HERMES 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: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96.079

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

razão pela qual CONFIRMA a tutela antecipada deferida às fls. 43/49 e 

DECLARA a inexistência do débito em discussão nos presentes 

autos.Ainda, CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta 

reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

prolação da sentença.CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§2º 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145488 Nr: 3544-78.2012.811.0006

 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: MERCANTIL VIA MODA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAZZO INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

COMPONENTES LTDA-ME, MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE 

INVESTIMENTOS, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214/MT, ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - OAB:1581, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA 

CHAME - OAB:93.240, DEFENSORIA PUBLICA DA COMARCA DE 

CACERES - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A 

atacando a sentença de fls. 167/172 sob o argumento de que a referida 

decisão apresenta omissão e erro material nos termos do art. 1.022, 

incisos II e III do Código de Processo Civil.
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 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 provimento do recurso de 

embargos de declaração pela ocorrência de erro material e omissão na 

decisão atacada, de forma que onde está escrito “o terceiro réu, Banco do 

Brasil”, leia-se “o terceiro réu, Banco Bradesco”.

Acerca da omissão quanto à condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, pela análise das razões recursais, de rigor o 

provimento do recurso.

Isso porque nota-se a ocorrência de omissão.

Afinal, a sentença ora embargada, condenou a parte ré ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem especificar qual 

das rés.

Bem por isso, assiste razão à parte embargante a fim de que seja 

esclarecida a questão.

Com efeito, assim como as demais condenações, as custas, despesas 

processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por 

todas as rés.

1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos às fl. 174/175 para o fim de sanar a omissão 

apontada pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Por consequência, passa a decisão a conter o seguinte dispositivo:

“Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENAM-SE as 

requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme o art. 85,§ 2º do Código de 

Processo Civil.”

Ante o exposto, sem maiores delongas, este Juízo ACOLHE os embargos 

de declaração opostos pela parte embargante para o fim de proceder a 

correção do erro material e da omissão, integrando esta decisão o 

dispositivo da sentença.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178896 Nr: 1574-38.2015.811.0006

 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: ANITA ESTER EGUES FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, 

DALVA PINTO DA SILVA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de usucapião ordinária ajuizada por ANITA ESTER 

EGUES FLORES em face de ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, 

representado pelo inventariante LUIZ CEZAR PALMIRO DA SILVA e 

DALVA PINTO DA SILVA, todos devidamente qualificados no processo.

 Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a 

homologação do acordo às fls. 175/176, bem como a extinção do 

processo com resolução do mérito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em que pese à petição de fls. 175/176 fazer menção em seu início ao 

reconhecimento da procedência da pretensão, nota-se que ao final as 

partes postulam em realidade a homologação do acordo, sendo o que se 

extrai do contexto da petição sobredita.

Logo, cumpridas as determinações do Juízo, não havendo interesse da 

Fazenda Pública (bem privado), não há outros óbices ao referendo da 

transação celebrada entre as partes.

 Com efeito, a demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença 

foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, extingue-se o processo, a teor do que dispõe o art. 

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

EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6022 Nr: 885-24.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUTICA SÃO LUIZ, PEDRO JULIO GOMES DE 

ARRUDA, SANDOVAL VIEIRA DE ARAÚJO, OLGA MARIA CASTRILON 

ARAÚJO, MARIA DE LOURDES CHAMI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - OAB:3446-A, 

JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL - OAB:2.638

 DECISÃO

1 – Em que pese o pleito de penhora de valores, formulado pela parte 

exequente (fls. 281/281-verso), a verdade é que o despacho de fl. 245 

determinou a regularização do polo passivo pela parte exequente, diante 

da notícia de falecimento do executado Pedro Júlio Gomes de Arruda, o 

que ainda não se vê nos autos.

Logo, INDEFERE-SE, por ora, o pleito de fls. 281/281-verso.

2 – Na esteira da decisão de fl. 245, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 05 dias, promover a regularização do polo passivo, com a 

sucessão processual do executado Pedro Júlio Gomes de Arruda, com 

fundamento no art. 313, inciso I e art. 689, ambos do CPC, sob pena de 

extinção.

3 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I, do CPC, que os autos 

devem ser mantidos suspensos, diante do falecimento da parte, a fim de 

que seja promovida a habilitação dos sucessores, em observância ao 

disposto no artigo 313, §1º e §2º, do CPC.

4 – Decorrido o prazo acima, com ou sem o cumprimento das 

determinações, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197205 Nr: 1751-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMARGO MURATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 DECISÃO (...) 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 com 

base na petição inicial e na contestação. Compulsando os autos nota-se a 

falta de laudo pericial para poder ser constatado se a parte demandante 

tem direito a eventual complementação do valor já recebido em sede 

administrativa.Desta forma, NOMEIA-SE como perito Dessa feita, a fim de 

que sejam esclarecidos os pontos controvertidos fixados, este Juízo:1 – 

DEFERE a realização de prova pericial e, em observância ao que determina 

o § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA como perito o médico Dr. Reinaldo 

Prestes Neto (CRM-MT 5329), (...) que deverá, a partir dos pontos 
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controvertidos, apresentar o valor dos honorários periciais no prazo de 05 

(cinco) dias.2 – Após, INTIME-SE a demandada (que fez pedido de perícia 

nos autos, nos termos do artigo 95 do CPC - para o adimplemento dos 

honorários periciais, que deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 

(dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão.3- Em 

seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará 

a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 4 – 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, 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 ).5 – (...).CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141400 Nr: 11096-31.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA (...) Em síntese o relato.Fundamenta-se e 

decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 128.Nesse contexto, 

incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual 

determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na 

distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.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 fim, 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 sobre a localização 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 a 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.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 18904 Nr: 416-02.2002.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO BORGES 

DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 DECISÃO

1 – Intimada para promover o pagamento do débito, a parte executada 

depositou nos autos o valor do débito indicado pela parte exequente (fls. 

240/241). Logo, diante do depósito voluntário, uma vez que já apresentada 

conta bancária para levantamento do valor, EXPEÇA-SE alvará para 

transferência da quantia depositada à fl. 241 observando-se a conta 

bancária indicada à fl. 237, uma vez que se trata de recebimento de 

honorários advocatícios sucumbenciais.

2 – Após, se não houver irresignação quanto ao valor depositado e com o 

levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

3 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175514 Nr: 10312-49.2014.811.0006

 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: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE 

EDUC. E ASSISTENCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Código: 175514DECISÃOTrata-se de declaratória de nulidade de débito 

com pedido liminar ajuizada por INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos 

qualificados no encarte processual.[...].NOMEIA-SE como perito 

especializado um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização 

de exame pericial para delimitação da área proporcional a cada parte, do 

imóvel objeto de litígio.1-INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, em sintonia 

com a teoria da distribuição dinâmica da prova, mormente o interesse da 

réu em seu resultado, bem como a gratuidade deferida à parte autora, 

INTIME-SE o segundo réu para o adimplemento dos honorários periciais, 

que deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão4-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, §1º, 

incisos I, II e III do CPC.5-As partes, 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 . 6-Vale ressaltar que, para 

desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer 

documento que seja suficiente para esclarecer o fato ou até mesmo 

solicitar documentos complementares.7-Por fim, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para demais del iberações.8- INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 03 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225289 Nr: 10869-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:

 Código n. 225289

DECISÃO

1 – Considerando o depósito judicial realizado e demonstrado à fl. 104, 

este juízo, de ofício, CONVERTE o depósito em PENHORA.

 2 – CERTIFIQUE a Senhora Gestora acerca do decurso do prazo para 

apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que 

noticiado pela executada em sua petição de fl. 103.

3 – Em não sendo o caso de apresentação de impugnação pelo executado 

no prazo legal, INTIME-SE a parte exequente para apresentar os cálculos 

atualizados, nos termos do item 7 da decisão de fl. 101.

4 – Após a apresentação dos cálculos atualizados, INTIME-SE o 

exequente para apresentar caução idônea no atualizado da execução, 

estando o levantamento do valor depositado condicionado à competente 

apresentação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 96 de 657



5 – Em seguida, retornem os autos CONCLUSOS para posteriores 

deliberações.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196625 Nr: 1461-50.2016.811.0006

 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: FERNANDO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes - REQUERENTE E REQUERIDA, por meio de seus advogados 

legalmente constituído, para comparecer à perícia designada para o dia 26 

(vinte e seis) de julho de 2018, às 14:00 hs, no Fórum da Comarca de 

Cáceres-MT, localizado na Rua das Maravilhas, s/nº, Cavalhada, devendo 

estar munido de todos os exames e documentação pertinentes à perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95843 Nr: 910-80.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO COTRIM DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes - REQUERENTE E REQUERIDA, por meio de seus advogados 

legalmente constituído, para comparecer à perícia designada para o dia 26 

(vinte e seis) de julho de 2018, às 13:00 hs, no Fórum da Comarca de 

Cáceres-MT, localizado na Rua das Maravilhas, s/nº, Cavalhada, devendo 

estar munido de todos os exames e documentação pertinentes à perícia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002686-20.2018.8.11.0006

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:

REYDSON FERRAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e o instrumento de protesto. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo 

por perda superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou 

não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 

(cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 

10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, 

§2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003000-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001486-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ATALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO PAULA CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por EMILIA 

ATALA em face de AUGUSTO PAULA CASTRO, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. A decisão de id. 12769364 indeferiu o 

benefício da gratuidade da justiça pretendido e consignou prazo para que 

a parte autora comprovasse o pagamento das despesas e custas 

processuais. A certidão de id. 13766092 revela o decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em análise detida do feito, 

extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não 

efetuou o pagamento das custas e despesas processuais após ser 

devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte autora, apesar de 

intimada, além de não efetuar o pagamento das custas processuais, 

também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira para 

suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o indeferimento 

do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, JULGA-SE 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 pela parte autora. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 29 de junho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000038-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (RÉU)

AYMORE (RÉU)

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000038-38.2016.8.11.0006. AUTOR: 

LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER RÉU: ELIAS GONCALVES DE 

FIGUEIREDO - ME, COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE 

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURA MARIA PEREIRA 

FILSINGER atacando a sentença homologatória de id. 10901292, sob o 

argumento de que referido decisum restou omissa no que toca ao pleito de 

prosseguimento do feito com relação aos demais réus que não 

compareceram à audiência. Ainda, afirma que a sentença determinou a 

extinção e arquivamento do feito, sendo que o acordo homologado 

envolvia apenas a ré Aymoré Financiamentos. Vieram os autos conclusos. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Sem delongas, é 

cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação expressa 

sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos 

em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. 

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração. Isso porque, como constou da ata de audiência 

realizada no CEJUSC (id. 9139428), a transação envolvia somente a 

relação entre a parte autora e a ré Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento, sendo certo que constou, expressamente, do item 6, que ela 

não se aplicaria aos réus ausentes na solenidade. Bem por isso, assiste 

razão à parte embargante. 1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ 

PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos no id. 11036283 para 

o fim de sanar a omissão apontada pela parte embargante, com 

supedâneo no art. 1.022, inciso III do Código de Processo Civil. Por 

consequência, passa a sentença a conter o seguinte conteúdo: “(...) É o 

relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição 

firmada entre as partes, denota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do 

Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre a parte 

autora e a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, extingue o feito 

tão-somente com relação à demandada Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, prosseguindo-se o feito com relação aos demais réus. 

PROMOVA-SE a retificação do registro de distribuição do feito, a fim de 

excluir do polo passivo a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. No mais, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta do edital de 

citação expedido no id. 8281036. Após, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE, 

para que, na qualidade de curadora especial da parte requerida (CPC, art. 

72, II, parágrafo único), apresente resposta em favor do réu Coimbra 

Viagens e Turismo Ltda., no prazo legal. CUMPRA-SE.” 2 – INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (RÉU)

AYMORE (RÉU)

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000038-38.2016.8.11.0006. AUTOR: 

LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER RÉU: ELIAS GONCALVES DE 

FIGUEIREDO - ME, COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE 

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURA MARIA PEREIRA 

FILSINGER atacando a sentença homologatória de id. 10901292, sob o 

argumento de que referido decisum restou omissa no que toca ao pleito de 

prosseguimento do feito com relação aos demais réus que não 

compareceram à audiência. Ainda, afirma que a sentença determinou a 

extinção e arquivamento do feito, sendo que o acordo homologado 

envolvia apenas a ré Aymoré Financiamentos. Vieram os autos conclusos. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Sem delongas, é 

cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação expressa 

sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos 

em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. 

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração. Isso porque, como constou da ata de audiência 

realizada no CEJUSC (id. 9139428), a transação envolvia somente a 

relação entre a parte autora e a ré Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento, sendo certo que constou, expressamente, do item 6, que ela 

não se aplicaria aos réus ausentes na solenidade. Bem por isso, assiste 

razão à parte embargante. 1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ 

PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos no id. 11036283 para 

o fim de sanar a omissão apontada pela parte embargante, com 

supedâneo no art. 1.022, inciso III do Código de Processo Civil. Por 

consequência, passa a sentença a conter o seguinte conteúdo: “(...) É o 

relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição 

firmada entre as partes, denota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do 

Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre a parte 

autora e a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, extingue o feito 

tão-somente com relação à demandada Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, prosseguindo-se o feito com relação aos demais réus. 

PROMOVA-SE a retificação do registro de distribuição do feito, a fim de 

excluir do polo passivo a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. No mais, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta do edital de 

citação expedido no id. 8281036. Após, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE, 

para que, na qualidade de curadora especial da parte requerida (CPC, art. 

72, II, parágrafo único), apresente resposta em favor do réu Coimbra 

Viagens e Turismo Ltda., no prazo legal. CUMPRA-SE.” 2 – INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003067-96.2016.8.11.0006

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:

BANCO BRADESCO 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: 1003067-96.2016.8.11.0006. AUTOR: 

SUELI DE SOUZA RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO 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. 
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13867314). 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, 03 

de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003080-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003080-95.2016.8.11.0006. AUTOR: 

ANDERSON DOS SANTOS RÉU: CLARO 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. 13867605). 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, 03 

de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003038-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MORAES (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: 1003038-46.2016.8.11.0006. AUTOR: 

ROSILENE DE MORAES 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. 13868060). 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 
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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, 03 

de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006545-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006545-78.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ANDERSON APARECIDO LOURENCO 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. 10621787). 

Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 11527977 e id. 

11528043). O expediente de id. 14507045 revela o decurso do prazo de 

resposta da parte demandada. 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. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003630-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

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. 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, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005363-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GUERRERO (EXECUTADO)

 

z ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo 

de 15 dias, manifeste-se no feito acerca da certidão retro do Oficial de 

Justiça (– ID 12660570), promovendo o andamento do feito, pleiteando o 

que entender de direito. Cáceres/MT, 04 de julho de 2018 Marcos José 

Cosme da Silva Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004811-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALANSON ANSELMO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

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

Processo Número: 1002969-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

MATHEUS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

PRISCILA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

LUCAS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LACERDA CINTRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002969-43.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA BARBA CINTRA, LUCAS BARBA 

CINTRA, MATHEUS BARBA CINTRA, PRISCILA BARBA CINTRA, 

JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA INTERESSADO: JULIO CESAR 

LACERDA CINTRA Vistos, etc. Verifica-se equívoco na distribuição, eis 

que o feito foi endereçado à Vara de Família e Sucessões. Assim sendo, 

proceda com a redistribuição do processo, encaminhando - o à 1ª Vara 

Cível desta Comarca, tendo em vista a Resolução 005/2014/TP que 

estabelece a competência da 1ª Vara Cível "Processar e julgar os feitos 

relativos à família e sucessões, à infância e juventude, associados a 

cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência". 

Dê-se as baixas necessárias. Cáceres, 04 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1001848-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO ADMINISTRADOR JUDICIAL - MANIFESTAR NOS 

AUTOS Impulsiono os autos para intimar o Administrador Judicial, com o 

fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, pleiteando o que 

entender de direito (cf. ID 13676098). Cáceres/MT, 4 de julho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR)

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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)

 

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 13956982). 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, 4 de julho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR)

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002448-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS CRISTINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP384654 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Olivia de Souza Rodrigues (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 4 de julho de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 101 de 657



 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO FRANCO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:96025/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, informar o atual endereço do requerido VALDEMAR 

PALERMO, tendo em vista a correspondência devolvida pela EBCT com a 

informação de " não procurado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135547 Nr: 4646-72.2011.811.0006

 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: MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513 MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/O

 INTIMAÇÃO do Dr. VALTER EVANGELISTA DE JESUS para tomar 

conhecimento do r.despacho a seguir transcrito...Vistos, etc.

Ante a comprovação do óbito (fls. 256), retifique o nome do Requerido 

Hermes Benitez Cabral para: Espólio de Hermes Benitez Cabral .

Intime o Dr Valter Evangelista de Jesus para regularizar a representação 

processual da Requerida Maria Helena Macedo Cabral, eis que às 

contrarrazões não veio acompanhada do instrumento procuratório. Deverá 

ainda informar o atual endereço da Requerida.

Sendo informado o endereço, intime a Requerida para regularizar a 

representação processual do Espólio, no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 68465 Nr: 5937-49.2007.811.0006

 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: SEBASTIÃO ZACARIAS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DE TORRES MESSIAS, CLAUDETE 

MURTINHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para , no prazo 

de 10 (dez) dias, postularem o que entenderem de direito , tendo em vista, 

o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189463 Nr: 7904-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOP MOTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

onde figura como credor TOP MOTO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MOTOS 

Ltda-ME e como devedor GERSON DE SOUZA BRANDÃO.

Tramitado regularmente o feito às partes noticiaram acordo, o qual por 

lapso não foi homologado por este juízo, tendo em vista o adimplemento 

quase instantâneo por parte do devedor.

Logo em seguida a parte Credora juntou petição (fl. 82), pugnando pela 

extinção do feito em função do cumprimento do acordo entabulado as 

fls.79/81. Ao final requereu o desentranhamento dos cheques a fim de 

entregar a parte devedora.

Assim, ante o exposto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do

 Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado.

Defiro o desentranhamento dos títulos como solicitado, mediante 

substituição por cópia.

Após o cumprimento das formalidades, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148869 Nr: 7429-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEIR BATISTA SOUTO, IVANILDA DONIZETE 

DE LIMA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a pesquisa de endereço, obtendo como resultado:

CPF: 206.646.301-97

Nome Completo: ODEIR BATISTA SOUTO

Nome da Mãe: DARCY BORGES SOUTO

Data de Nascimento: 14/03/1960

Título de Eleitor: 0000000000000

Endereço: R MURILO DOMINGOS SN CENTRO

CEP: 78425-000

Municipio: SANTO AFONSO

UF: MT

CPF: 721.025.861-20

Nome Completo: IVANILDA DONIZETE DE LIMA SOUTO

Nome da Mãe: EVA GONCALVES DE LIMA

Data de Nascimento: 04/02/1962

Título de Eleitor: 0002624871872

Endereço: RUA GLICERIO MARTINS PINTO 1166 VILA RICA

CEP: 78420-000

Municipio: ARENAPOLIS

UF: MT

Dados do Eleitor

Nome IVANILDA DONIZETE DE LIMA SOUTO

Título 002624871872

Data Nasc. 04/02/1962

Zona 17

Endereço RUA FREDERICO JOSETE, 638

Município SANTO AFONSO

UF MT

Data Domicílio 18/12/1995

Nome Pai ANTONIO EVANGELISTA DE LIMA

Nome Mãe EVA GONCALVES DE LIMA

Naturalidade APARECIDA DO TABOADO, MS

Cód. Validação 7f2beb47dcdbe31ca41c0a9e0b1cdf99

Manifeste-se o Credor no prazo de 15 dias sobre o resultado da pesquisa, 

devendo postular às medidas pertinentes para citação dos Executados.

Reoportunizo ao Credor manifestar sobre o 3º paragrafo do despacho de 

fls. 196, que consiste no interesse da averbação desta ação nos registros 

de proteção ao crédito.

 Manifeste ainda a parte Exequente quanto o interesse em ser determinada 

a averbação da indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos 

Executados no Centro Nacional de Indisponibilidade de bens - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130815 Nr: 9494-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SUEDI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Desentranhe petição de fls. 197/198 por não ser correlato ao presente 

feito.

 Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 5015-71.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA, NILTON 

SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 782, § 3º do CPC, providencie a averbação desta ação 

nos registros do Serasa.

O bem foi reavaliado há menos de dois anos. Ademais, o alegado não esta 

embasado em nenhum elemento que demonstre que a avaliação não 

corresponde ao valor do bem. Portanto, indefiro o pedido de reavaliação.

 Defiro o prazo solicitado na petição de fls. 228.

Decorrido o prazo, indique a parte Credora bens passíveis de penhora e 

apresente demonstrativo atualizado da dívida. Por ocasião da 

manifestação, esclareça a parte Exequente quanto o interesse em ser 

determinada a averbação da indisponibilidade de bens móveis e imóveis 

dos Executados no Centro Nacional de Indisponibilidade de bens - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 32206 Nr: 2058-39.2004.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA FERREIRA FORTES, LEONINA FERREIRA 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Vistos, etc...

Atento aos autos verifica-se que através da liminar concedida pelo TJMT 

em sede de agravo instrumento foi determinado a expedição de mandado 

liminar à Junta Comercial para que se abstenha de registrar contratos de 

alteração contratual ou baixa da empresa.

Como foi realizado acordo e o processo extinto, perdeu objeto à liminar 

anteriormente concedida.

Sendo assim, determino que seja oficiado a Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso para que promova com as baixas das restrições ordenadas 

por este juízo nos registros da empresa CFC FORTES LTDA. devidamente 

inscrita no CNPJ nº 02.388.438/0001-14.

Instrua o ofício com às seguintes cópias: 79/80, 139/143, 146 e 168/169.

Saliento que após expedição deverá este processo retornar ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162581 Nr: 10372-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PORTO BELLO LTDA, ALESSANDRA 

CASTILHO PAIVA PAULINO, RONNE CESAR CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:17.772/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:4823-B, Yago Gattass Crepaldi - OAB:21108

 INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze)dias, manifestar acerca do esclarecimento sobre o 

valor da dívida acostada às fls.219.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162955 Nr: 248-77.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA-GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, GM - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu para a parte 

autora manifestar acerca da decisão de fls.661/663. Razão pela qual, 

INTIMO os requeridos, para, querendo apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005504-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEUSION DOS SANTOS NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por EDICLEUSION DOS SANTOS NUNES contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados nos autos. Narra o Impetrante, em síntese, que estava 

cursando a 3º Série do Ensino Médio da Escola UNIORKA e obteve 

aprovação para ingressar no curso de Administração na UNEMAT, 

Campus universitário de JUARA - MT, sendo-lhe negada a matrícula em 

razão da ausência do Certificado de Conclusão de Ensino Médio, que 

somente seria obtido ao final do ano letivo de 2016. Diante da situação 

exposta, volve-se perante este Juízo requerendo que seja concedido 

liminarmente o direito de matricular-se no curso ofertado pela UNEMAT e, 

no mérito, a concessão da segurança confirmando definitivamente a 

liminar. Junto à inicial aportaram documentos. Liminar indeferida (Id: 

9875847). Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora 

(Id: 10009799). Parecer do Ministério Público pugnando pela denegação da 

ordem (Id: 11233642). É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Versam os autos sobre pedido de concessão de ordem para reconhecer 

o direito de o Impetrante realizar matrícula em curso junto à Universidade 

do Estado de Mato Grosso, sem a necessidade de apresentar o 

certificado de conclusão do ensino médio. É caso de denegação da 

ordem. De acordo com o inciso II, do art. 44, Lei nº 9.394/96 (lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a conclusão de ensino médio é 

requisito necessário para ingresso no curso de graduação: “Art. 44 – A 

educação superior abrangerá cursos e programa: I... II- de graduação, 

abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente 

e tenham sido classificado em processo seletivo; ” Nesse sentido, o edital 

n.º 001/2016 de abertura do concurso vestibular 2016/02 exigiu 

expressamente como documento necessário para efetivar a matrícula o 

certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, bem como a 

sanção de perda do direito à matrícula em caso de não apresentação dos 
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documentos exigidos e elencados no item 19.7 do edital: “19.4.1 O 

candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a 

realização da matrícula: a) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente (original e fotocópia);" “19.4.2 Nos termos da Normatização 

Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), É 

CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA FORMALIZAÇÃO DA MATRÍCULA, A 

COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO MÉDIO, PORTANTO, 

SERÁ ANULADA A APROVAÇÃO E DESCLASSIFICADO O CANDIDATO 

QUE NÃO APRESENTÁ-LA.” É sabido que o edital fixa as regras do 

certame, fazendo verdadeira LEI ENTRE AS PARTES. O poder público 

exibe suas condições e o vestibulando, inscrevendo-se, concorda com 

elas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade e 

moralidade, como também pelo da vinculação ao edital. Na espécie a 

impetrante tinha plena ciência dos documentos necessários para a 

formalização da matrícula e da consequência da não apresentação dos 

mesmos no momento da matrícula. Não obstante, optou por realizar o 

vestibular. Note-se, aliás, que o documento acostado à inicial (atestado de 

escolaridade) é claro em afirmar que o aluno ainda estava cursando o 

Ensino Fundamental e Médio, modalidade EJA/FAD, no ano letivo de 2016. 

Portanto, conclui-se que somente terminaria o ensino médio ao final do 

referido ano se alcançasse as notas mínimas exigidas. Tratando-se, 

portanto, claramente de evento futuro e incerto. Assim, não parece 

razoável obrigar o impetrado a providenciar a matrícula de candidato em 

desacordo com o edital e lei nacional por circunstâncias que foram 

totalmente alheias à sua vontade, sobretudo porque, como já mencionado, 

o edital, neste ponto, foi claro e previu detalhadamente os requisitos e 

documentos necessários para o ingresso na graduação. Com efeito, a 

pretensão de alterar as condições de ingresso na universidade, utilizado 

no processo de seleção e ocupação de vagas dos cursos de graduação, 

não encontra respaldo normativo. Não fosse apenas isso, a alteração dos 

critérios adotados em edital, nos termos da exordial, desprestigia todos os 

candidatos que preencheram os requisitos editalícios e realizaram a 

respectiva matrícula conforme as regras, criando uma situação 

anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica. Sobre o tema, calha 

citar a doutrina de Geraldo Ataliba destacado do voto do Des. Luiz Carlos 

no julgamento da Apelação n.º 4712/2013 que assim diz: ’Não teria sentido 

que os cidadãos se reunissem em República, erigissem um Estado, 

outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para 

consagrar instituições que tolerassem ou permitissem – seja de modo 

direto, seja indireto – a violação da igualdade fundamental, que foi o 

próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem 

ao Estado – poderes para serem usados criando privilégios, engendrando 

desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em 

detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos e para todos. 

Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e 

encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se 

não fosse marcada pela igualdade. (...)’ (ATALIBA, Geraldo. República e 

Constituição, atual, por Rosolea Miranda Folgosi, 3.ª edição, Malheiros, São 

Paulo, 2011, pg. 156 e 158/159). É da jurisprudência local: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO 

ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE. A conclusão do ensino médio para o 

ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é 

obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a 

efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio. 

Recurso provido. (Apelação / Reexame Necessário 4864/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/03/2015). Nesse sentido, não 

tendo preenchido os requisitos necessários, a denegação da segurança é 

medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o 

processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; b) 

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 

e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) Desnecessário o reexame 

necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); 

d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de 

junho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 43979 Nr: 2485-02.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDUTO- COMPANHIA NACIONAL DE 

DUTOS, GEORG THOMAS ERHART, JOSÉ MARSE NASCENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - 

OAB:RJ/167.430, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, 

ROMEU DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR - OAB:SP/144186

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela PELA FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra CONDUTO COMPANHIA 

NACIONAL DE DUTOS, na qual há informações nos autos do pagamento 

da dívida na via administrativa (fls. 167/170 e 178/179).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

105/107), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 49754 Nr: 6862-16.2005.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Ratifico o cálculo homologado à fl. 188 em favor do credor Milton Chaves 

Lira.

Adotem-se as providências necessárias ao cumprimento do precatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139076 Nr: 8638-41.2011.811.0006

 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: CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:

 CERTIFICO que a sentença de fls. 100/105 transitou em julgado 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 

antes que os autos sejam remetidos ao arquivo para as respectivas 

baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154495 Nr: 1908-43.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que se 

manifeste sobre o laudo pericial juntado às fls. 259265, no prazo de 10 

(dez) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156002 Nr: 3600-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES DA SILVA ALMICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 

2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará de 

levantamento do valor de fls. 481 e 482 em favor da Exequente e de seu 

causídico, bem como querendo impugne o referido ato no prazo de 15 

dias. Em ato concomitante, intimo a Exequente, via DJE/MT, através de seu 

advogado, para que igualmente tome ciência do teor desta certidão e, 

eventualmente querendo, impugne em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154496 Nr: 1909-28.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que a audiência que realizar-se-ia na data de 04.07.2018 foi 

cancelada em atenção ao pedido de renúncia do ato por ambas as partes 

(vide fls. 77 e 85/88), nos termos do art. 334, §4º, inciso I, do CPC/15 e, 

considerando que a Requerente já impugnou a contestação de fls. 85/88, 

conduzo os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150996 Nr: 9809-96.2012.811.0006

 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: IVANILDA INOCÊNCIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Certifico, que a parte requerida interpôs TEMPESTIVAMENTE suas 

contrarrazões (fls. 126/131) e o Recurso Adesivo de 132/136, uma vez 

que este último foi interposto dentro do prazo para resposta à Apelação 

do autor. Diante do exposto, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado para que também apresente suas contrarrazões ao Recurso 

Adesivo (fls. 132/136).

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 3331 Nr: 49-90.1993.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CLOSS JUNIOR - 

OAB:327-A/RO

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga à Procuradoria Geral do Município de Cáceres em 

09.05.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Excelentíssimo Procurador Geral do Município de 

Cáceres para que no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 3333 Nr: 71-51.1993.811.0006

 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: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6057/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga à Procuradoria Geral do Município de Cáceres em 

09.05.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Excelentíssimo Procurador Geral do Município de 

Cáceres para que no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143997 Nr: 1925-16.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMETÁLICA MINERAÇÃO LTDA, JUVENIL 

TIBERCIO FELIX, CLAUDIO DE MELO PAIVA, IMS EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LUIZ GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:59.645 MG, VINICIUS MOREIRA MITRE - OAB:47865

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado Claudio 

de Melo Paiva, através de seu advogado Vinícius Moreira Mitre, via 

DJE/MT, para que no prazo de 05 dias retire em mãos a certidão de objeto 

e pé expedida a seu requerimento, cuja encontra-se acostada na 

contracapa destes autos a sua espera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 218191 Nr: 5719-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO PIRELLI, SANDRA MARINA SEBALHO PIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, MARCELINA DE FATIMA 

BRAGA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 
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- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:, EDUARDO 

SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)RECEBER A 

PEÇA INICIAL, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 

e 677 CPC/2015 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal;b)INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

fundamentação retro;c)Citem-se os réus da presente ação para 

apresentar contestação, forte no art. 679 CPC/2015;d)Após, aos autores 

para impugnar; e)Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148603 Nr: 7120-79.2012.811.0006

 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: SÉRGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, em atenção à petição do INSS 

e cálculos (fls. 191/198, impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE 

AUTORA, por meio de seu advogado, para que se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184643 Nr: 5024-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: RENATO CARDOSO DE MORAES, ROSINEI RIBEIRO DO 

NASCIMENTO, SANDRA MARIA DE FARIA, STEFFANO SCARABOTTOLO, 

THIAGO MUZY DE MORAES, VANDRÉA FERNANDES AMARAL, VERA 

LUCIA ADRIANO SILVA, WAGNER DOMINGOS DE SOUZA, MIGUEL 

CARDOSO DOS SANTOS, RONNIE JEFFERSON FAZOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, 

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças do URV, na qual em sede de 

contestação, a requerida apresentou duas preliminares: ilegitimidade 

passiva e prescrição do direito de fundo.

É caso de não acolhimento da tese defensiva.

Em primeiro, por gozar de autonomia financeira, nos termos da Lei 

Complementar n.º 30/1993, a UNEMAT é legítima para figurar em pólo de 

ação de cobrança em que litigue com seus funcionários, como no caso.

De outro lado, há se afastar a prescrição de fundo de direito do URV, 

reconhecendo apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do 

ajuizamento da ação, conforme precedentes sedimentados no STJ:

Processo

AgRg no REsp 1446259 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2014/0072155-0

Relator(a)

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133)

Órgão Julgador

T1 - PRIMEIRA TURMA

Data do Julgamento

03/02/2015

Data da Publicação/Fonte

DJe 19/02/2015

Ementa

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. NÃO 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem 

pecuniária de trato sucessivo, cujas prestações se renovam 

mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, 

nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Afastar as preliminares suscitadas pelo requerido e remeter o feito à 

fase instrutória;

(b) Intime-se o ente requerido, mediante ofício ao Departamento de 

Pagamento, para informar, no prazo de 30 (trinta) dias úteis:

1) a data de fechamento da folha de pagamento e a data do crédito do 

salário em conta bancária durante o período de vigência da URV e;

 2) se foi paga a diferença da conversão oriunda da URV do dia de 

fechamento da folha e o valor da URV da data do último dia do mês 

trabalhado, durante o período de vigência da URV;

(c) Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, vistas à parte autora para falar em 05 (cinco) dias;

(d) Após, conclusos;

 (e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184643 Nr: 5024-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: RENATO CARDOSO DE MORAES, ROSINEI RIBEIRO DO 

NASCIMENTO, SANDRA MARIA DE FARIA, STEFFANO SCARABOTTOLO, 

THIAGO MUZY DE MORAES, VANDRÉA FERNANDES AMARAL, VERA 

LUCIA ADRIANO SILVA, WAGNER DOMINGOS DE SOUZA, MIGUEL 

CARDOSO DOS SANTOS, RONNIE JEFFERSON FAZOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, 

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:

 Vistos, etc.

 Decido:

a) Indeferir o pleito retro de pagamento das custas processuais de 

distribuição (custas/taxas judiciais) ao final do processo, eis que inexiste 

respaldo jurídico para tal;

b) Conceder o pagamento das referidas custas de forma parcelada em até 

10 (dez) vezes, contadas a partir do mês de junho, fixando como termo 

para o adimplemento de cada parcela o 15º (décimo quinto) dia, forte o art. 

98, §6º do CPC/15;

c) Caberá a parte autora comprovar nos autos, mês a mês, o pagamento 

de cada parcela, sob pena de extinção nos termos do art. 102, parágrafo 

único c/c art. 9º ambos do CPC/15;

d) Coincidindo em dia não útil, o prazo limite estabelecido para o 

adimplemento das respectivas parcelas será estendido ao dia útil 

subsequente;

e) O parcelamento compreenderá, tão somente, as custas de distribuição 

(custas/taxas judiciais), não se estendendo as demais diligências, as 

quais deverão ser adimplidas à vista;

 f) Com a juntada do comprovante de pagamento da primeira parcela, 

encaminhe-se o feito ao CEJUSC para designar audiência de conciliação, 

conforme art. 334 § 1.º CPC;

g) Intimem-se os autores do ato de conciliação;

h) Citem-se os réus da presente ação e intimem-se para comparecer à 

audiência de conciliação, ciente de que o prazo para contestar flui nos 

termos do art. 335 NCPC;

i) Não cumprindo a parte autora com o parcelamento, volvem-me os autos 

imediatamente conclusos para ulteriores deliberações;
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j) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-62.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010509-62.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A., TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, 

etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se CÁCERES, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000919-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELAINE ALVES DE 

CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. RECEBE-SE 

A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 

e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o 

requerido da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000928-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLY MUNIZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. RECEBE-SE A PEÇA 

INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o 

requerido da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002523-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HELIZANGELA POUSO 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., SERASA S/A. Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reQUERENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão 

resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002925-24.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MAURY GONCALVES DE SA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A., BANCO BMG Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em trazer 

a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 
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preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o praxo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012702-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012702-16.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL ALVES DE 

CARVALHO REQUERIDO: MANOEL TEIXEIRA NETOS Vistos, etc. 

Indefere-se o pedido de id. 11998473, vez que a Central de Arrecadação 

e Arquivamento realiza, por ora, a cobrança de custas somente em 

processos físicos, nos termos do art. 10 do provimento 12/2017-CGJ. 

Considerando o trânsito em julgado da sentença, proceda a secretaria da 

vara com o necessário para a cobrança das custas devidas, nos termos 

dos Provimentos vigentes da Corregedoria-Geral de Justiça. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002185-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMAR FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste o que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 

29 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001748-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS JULIANO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

Vistos, etc. Mantém-se o despacho de id. 12768896 pelos seus próprios 

fundamentos e, consequentemente, indefere-se o pedido de 

reconsideração de id. 12813602, pois os argumentos trazidos não foram 

suficientes para que este juízo pudesse reconsiderar o que outrora fora 

decidido. Proceda a secretaria da vara com o cumprimento do despacho 

acima mencionado. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012652-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (EXEQUENTE)

ERNESTA STEPHANI ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KEICIANE CAMPOS SILVA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. DECISÃO RETRO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004001-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004001-20.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: RONALDO MARTIN FRAGA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 
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etc. Trata-se de Execução movida por Ronaldo Martins Fraga em desfavor 

do Estado de Mato Grosso. Instado a se manifestar, o ente público deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer tipo de manifestação. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Tendo em vista que a 

Fazenda Pública mostrou-se silente, homologa-se o cálculo de id. 

12260956, no importe de R$ 2.318,24 (dois mil trezentos e dezoito reais e 

vinte e quatro centavos). Proceda a secretaria da vara com o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006413-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA APARECIDA FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1006413-21.2017.8.11.0006 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 WANDERLEIA 

APARECIDA FRAGA DE OLIVEIRA 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$106,92 

(cento e seis reais, e noventa e dois centavos), em 21/03/2016 gerado em 

tese sob o número de contrato 0250854876, 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. Primeiramente REJEITO o pleito da 

requerida de intimar a autora para trazer aos autos comprovante de 

residência em seu nome, posto que o comprovante de endereço juntado 

pela parte autora está em nome de seu genitor, conforme se infere dos 

documentos pessoais acostados com a inicial. REJEITO ainda o pleito da 

Requerida no que concerne à juntada de documento original que comprove 

a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma 

vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso 

de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. 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. 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006486-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA OVELAR (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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1006486-90.2017.8.11.0006 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 MARIA CLAUDIA 

OVELAR 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$371,67 (Trezentos e setenta e um 

reais e sessenta e sete centavos), gerado em tese sob o número de 

contrato 0222342376, 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. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 

de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 
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princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 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 autos extrato do cadastro de devedores trazido 

pela parte autora não demonstra 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 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 03 de julho de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006563-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON VALADARES RIBEIRO (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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1006563-02.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOILSON VALADARES 

RIBEIRO 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$ 90,57 (noventa reais e cinquenta 

e sete centavos), em 19/02/2017 gerado em tese sob o número de 

contrato 0274943106, 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. A 

requerida suscitou, ainda, preliminar ausência de comprovante de 

endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar. REJEITO ainda o pleito da Requerida no que concerne à juntada 

de documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora 

no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. 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, 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006556-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAMARA LOPES DA SILVA ASSIS (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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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Processo: 1006556-10.2017017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Versam os autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS por SUZAMARA LOPES 

DA SILVA ASSIS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando 

que ao tentar realizar compras no comércio local foi impedida, pois 

segundo informações prestadas pela loja, seu nome foi inserido pela 

reclamada no cadastro de devedores por débito no valor de R$ 328,52 

(trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente ao 

contrato 0278889558 e inserido em 21/02/2017. Aduz que buscou a 

reclamada e foi informado que se tratava de débito referente a plano 

móvel de telefonia e que o cancelamento do débito somente seria efetuado 

mediante comprovação de fraude, e mesmo informando à reclamada que 

desconhece o débito e que nunca contratou o serviço, não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, bem 

como a declaração de inexistência de débito, a exclusão dos débito e do 

nome do autor no cadastro de devedores, e ainda o ressarcimento em 

dobro pela cobrança de indébito. 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. REJEITO o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. 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 ocorreu a regular contratação dos 

serviços pela parte autora, sendo então realizada a habilitação dos 

serviços, e que a parte autora, por mera liberalidade, deixou de efetuar o 

pagamento da contraprestação dos serviços prestados, deixando em 

aberto os débitos 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 03 de julho de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 149464 Nr: 8123-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA FERREIRA DA SILVA, MILAN CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc, O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de MILAN CANDIDO PAZ e SILVIA FERREIRA DA 

SILVA, já qualificadas, dando-o como incurso nas sanções do artigo 28 da 

Lei nº. 11.343/06. (...) Por estas razões, com fulcro no Artigo 107, inciso 

IV, do Código Penal, c/c art. 30, da Lei nº. 11.343/2006, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE das acusadas MILAN CANDIDO PAZ e SILVIA FERREIRA DA 

SILVA, qualificadas nos autos, pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição. Às providências. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 95114 Nr: 177-17.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILSON PEREIRA DIAS, DAILSON 

AGNALDO PEREIRA DIAS, JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de DANILSON PEREIRA DIAS, DAILSON AGNALDO 

PEREIRA DIAS e JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS, qualificados nos 

autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e 

III, c/c art. 14 II e 29, todos do Código Penal. (...) Com efeito, por se tratar 

de matéria de ordem pública, com supedâneo legal previsto no artigo 61, 

“caput”, do Código de Processo Penal, c/c artigo 107, inciso IV, c/c art. 

109, inciso V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos sentenciados DANILSON PEREIRA DIAS, DAILSON 

AGNALDO PEREIRA DIAS e JONACIL PIRES DA SILVA SANTOS, 

qualificados nos autos, em face da ocorrência da prescrição retroativa da 

pretensão punitiva do Estado. Procedidas às anotações, comunicações e 

baixas de estilo, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102209 Nr: 7305-88.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

 Acolho a cota ministerial.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório, para que se aguarde o 

decurso do prazo, ante a sua suspensão nos termos do art. 366, do CPP, 

determinada às fls. 279.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162583 Nr: 10374-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCOS PINHEIRO DE ALMIEDA 

JUNIOR - OAB:24099

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem CONDENAR a 

acusada ROSANA GARCIA CABREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 

25/04/1994, natural de Cáceres/MT, portadora do RG nº. 2345278-7, 

SSP/MT, filha de Neuza Garcia e Miguel Cabreira, residente na Rua 1º de 

Maio, s/nº., Bairro Jardim das Oliveiras, Cáceres/MT (atualmente presa e 

recolhida na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto – ‘May’, em 

Cuiabá/MT), nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III 

(meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas 

vezes c/c artigo 121, “caput” c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal; artigo 211, CP, por duas vezes e artigo 212, CP, por duas vezes c/c 

artigo 29, CP c/c artigo 61, alínea “h”, CP, todos na forma do artigo 69, do 

Código Penal.(... ). Por fim, reconheço concurso material de crimes, na 

forma da pronúncia, encontrando a reprimenda estatal em 42 (QUARENTA 

E DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 44 (QUARENTA E 

QUATRO) DIAS-MULTA, QUE FIXO EM UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, o qual torno DEFINITIVA. Fixo o 

regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa da 

liberdade, como consequência à pena aplicada, tendo em vista o que 

preceitua o artigo 33, § 2º, a, do Código Penal, sendo inaplicável regime 

menos rigoroso ou substituição da pena, mormente pela pena aplicada e 

pelas circunstâncias do art. 59, do CP, que assim não permitirem, dada a 

hediondez do crime.A sentenciada deverá recorrer segregada ao cárcere. 

(...) Expeça-se a guia de execução provisória e remeta-se ao juízo de 

Cuiabá/MT, observada a unidade prisional em que a sentenciada se 

encontra. Transitada em julgado, expeça-se a competente Guia de 

Execução Definitiva. (...). Dou a sentença por lida e publicada no Salão 

Nobre do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Cáceres, do dia três 

(03) de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018), às 19h00min, saindo 

as partes intimadas para efeitos recursais.Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 55576 Nr: 2737-68.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERNANDES DE ARAÚJO E COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ANTONIO CAMILO 

(PROM.JUSTIÇA) - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, incisos V e 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO E COSTA, qualificado nos autos, pela 

suposta prática delito previsto no art. 99, do Estatuto do Idoso e a 

contravenção penal, prevista no art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234840 Nr: 4445-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos, em Substituição Legal.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra FRANCISCO SILVA 

NETO, como incurso no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, 

ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06.

Consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, determinando 

a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, 

ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl. 72.

É o que merece registro. Decido.

No caso versando, consigno que não se encontram presentes as causas 

de absolvição sumaria previstas no art. 394 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 25/07/2018, às 14:30 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP), conforme pauta da Magistrada titular.

Intime-se o réu e as pessoas arroladas à fl. 05.

Requisite-se caso seja necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Advogada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232885 Nr: 2999-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CONTARDI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.61, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 103099 Nr: 8197-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de execução penal movidos em desfavor de 

Luiz Carlos Galha, na qual o mesmo responde pela pena de 52 anos, 06 

meses e 06 dias, estando atualmente em regime fechado.

A defesa do reeducando postulou pela sua imediata colocação em regime 

semiaberto, indicando que o mesmo encontra-se em regime mais gravoso 

do que deveria (fls. 564).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito defensivo (fls. 

577/578).

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão a defesa.

Em que pesem os argumentos esboçados às fls. 546, verifico do cálculo 

de pena de fls. 521, que o reeducando possui pena total de 52 anos, 06 

meses e 06 dias, do qual apenas cumpriu 07 anos, 10 meses e 10 dias, ou 

seja, menos do que os 2/5 necessários para a progressão de seu regime 

de pena atual.

Conforme o cálculo de fls. 521, verifico que o reeducando terá direito à 

progressão de regime em data de 27/10/2026, quando tiver cumprido com 

o lapso temporal necessário à sua progressão.

Assim, não tendo o reeducando cumprido com o lapso temporal 

necessário para a sua progressão de regime, impossível a sua colocação 

em regime diverso do fechado.

Cumpre ainda salientar, que a liminar que concedia liberdade ao 

reeducando foi revogada pelo STF, conforme verifico de fls. 567/576, eis 

que ficou consignado por aquele r. Tribunal Superior, a inexistência de 

constrangimento ilegal em favor do reeducando, já que fora condenado à 

pena de 20 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão, em regime fechado.

Desta feita, deve reeducando cumprir sua pena em regime fechado, até 

que obtenha direito à progressão para o semiaberto.

Isso posto, INDEFIRO o pleito defensivo de fls. 564.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se e intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 103099 Nr: 8197-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Denoto dos autos, que em uma das guias do recuperando o mesmo foi 

posto em liberdade.

 Proceda senhor gestor com novo cálculo, atentando-se a este detalhe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206844 Nr: 7875-64.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE TORRES MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO 

PINHEIROP DA SILVA - OAB:9331/MT

 .Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para elaboração dos 

cálculos relacionados à pena de multa, bem como as custas e demais 

despesas judiciais.Na sequencia, intime-se o reeducando para fins de 

pagamento das penas de multa, bem como das custas e demais despesas 

judiciais, valor este que poderá ser parcelado em até 10 (dez) vezes, 

devendo o mesmo, iniciar o referido pagamento no prazo de até 15 

(quinze) dias, após sua intimação.Sirva cópia da presente como mandado 

de intimação e alvará de soltura em favor de Nelson de Torres Messias, se 

por outro motivo não estiver preso.Proceda-se as devidas alterações e 

baixas junto ao BNMP 2.0.Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 181564 Nr: 3247-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do reeducando, 

consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de sua 

residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Na sequencia, intime-se o reeducando 

para fins de pagamento das penas de multa, bem como das custas e 

demais despesas judiciais, valor este que poderá ser parcelado em até 10 

(dez) vezes, devendo o mesmo, iniciar o referido pagamento no prazo de 

até 15 (quinze) dias, após sua intimação.Sirva cópia da presente como 

mandado de intimação e alvará de soltura em favor de Edinaldo Vieira, se 

por outro motivo não estiver preso.Proceda-se as devidas alterações e 

baixas junto ao BNMP 2.0.Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235142 Nr: 4627-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA JESUS, ROBERTO DOS 

SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia do denunciado RODRIGO DA SILVA JESUS, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206530 Nr: 7640-97.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSONEY RODRIGUES DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO 

PINHEIROP DA SILVA - OAB:9331/MT

 Processo nº 7640-97.2016.811.0006 - Cód. 206530

Vistos.

Ao Ministério Público, nos termos do art. 112, §1º, da Lei 7.210/84 (Lei de 

Execução Penal).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 180022 Nr: 2271-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19532/B

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de Cuiabá e Rio Branco/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000739-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000739-31.2018.8.11.0005. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000743-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA DOS SANTOS FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000743-68.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VANILDA DOS 

SANTOS FERNANDES Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 de julho 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000112-95.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IVAM PERAZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto às 

informações juntadas com id 13687012. Diamantino, 04 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista que a diligência pelo Bacenjud (ID 13876770), 

restou inexitosa, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Processo : 

1000042-44.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 3.090,22; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: F 

C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOVAN GUSMAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista que a diligência pelo Bacenjud (ID 13876932), 

restou inexitosa, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Processo : 

1001144-04.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 12.034,13; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: JOVAN GUSMAO DA SILVA, 

J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA SILVA LTDA - ME 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000134-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA SIMONINI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para providenciar 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. Processo: 

1000134-22.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 3.868,65; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Parte Autora: AUTOR: C.VALE - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Parte Ré: RÉU: SOLANGELA SIMONINI 

Finalidade da Diligência: intimar o devedor quanto ao Bacenjud.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8364 Nr: 1336-81.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo as partes para que tomem ciência dos termos do Oficio nº 391/2018 

de fls. 282/verso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12312 Nr: 242-30.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo as partes para que tomem ciência dos termos do Oficio nº 392/2018 

de fls.308/verso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99429 Nr: 1302-47.2015.811.0005

 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: Clemar Celso Giacobbo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Donini, HDI Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Francisco Donini - 

OAB:8406, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 Intimo os patronos das partes acerca da designação de Audiência para 

inquirição da testemunha Wender Luciano de Oliveira, para o dia 

06/09/2018 às 14:00 horas, referente a Carta Precatória nº 

13702-14.2017.811.0041 - código 1226736, da 6ª Vara Comarca de 

Cuiabá, Rua Des.Milton Figueredo Ferreira Mendes, snº D, Centro Politico 

Administrativo, Cuiabá-MT, Telefone: (65) 3648-6001/6002 e (65) 

3648-6006.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94694 Nr: 2236-39.2014.811.0005

 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: Kinara Spigiorini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

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

OAB:13311, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 Vistos etc.

Considerando-se a ausência justificada deste magistrado no dia 

04/07/2018, REDESIGNO a audiência para o dia 15 de agosto de 2018, às 

15:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97155 Nr: 186-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Soares Alvin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clube 18 de Setembro - SISPUND, Marcos 

Antonio Biliato, José Claudinei Espinola, Diocese de Diamantino, Clube São 

Bené

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a ausência justificada deste magistrado no dia 

04/07/2018, REDESIGNO a audiência para o dia 15 de agosto de 2018, às 

16:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2966-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascquinho de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Onofre Ribeiro da Silva Neto - OAB:7356-A, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gezuíno Catarino da Cruz - 

OAB:10.620- E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697/MT

 Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 634/642 e, 

determino o ARRESTO de 56 cabeças de gados assinalados na planilha 

fornecida pelo Indea/MT, de fl. 672, devendo os gados permanecerem no 

imóvel, objeto da reintegração.Determino a avaliação dos bens 

arrestados.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38040 Nr: 2867-90.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebaldo Keller Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banque Cantonale de 

Geneve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:29.238 RS, Virginia de Bortoli Keller - OAB:53940/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Regina Alves Costa - 

OAB:283525, Heloisa Gomes Slav - OAB:209.504 SP

 Vistos etc.

Dê cumprimento a solicitação de fl. 1072verso.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 1878 Nr: 94-34.1992.811.0005

 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 Deraldo Capeletto, João Capeletto 

Neto, Juvenal Capeletto, Sebastião Horácio Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Roberto Aparecido 

Capeletto - OAB:OAB/MT 17.751

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ANTONIO DERALDO CAPELETTO e OUTROS

Localidade: FAZENDA ELIZANGELA - GLEBA ARINO; CEDRAL; FAZENDA 

ELZA V - MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2966-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascquinho de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Onofre Ribeiro da Silva Neto - OAB:7356-A, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gezuíno Catarino da Cruz - 

OAB:10.620- E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias- > Diligência - >Emissão de 

Guia de Diligência,) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificados:

Nome do(s) executado(s):VASCQUINHO DE ARENÁPOLIS

 Localidade: ZONA RURAL - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: ARRESTO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94626 Nr: 2190-50.2014.811.0005

 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: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Freitas Alves, Irani Aparecida dos 

Santos, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a ausência justificada deste magistrado no dia 

04/07/2018, REDESIGNO a audiência para o dia 15 de agosto de 2018, às 

14:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100973 Nr: 1917-37.2015.811.0005

 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): Gladston Leal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, e DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documentos acostados, acrescidos de correção 

monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 

1% ao mês desde a citação.Condeno os demandados ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do 

NCPC.CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC.P.I.C.Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001540-78.2017.8.11.0005. AUTOR: 

JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001548-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001548-55.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ALUISIO DA COSTA FILHO RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001549-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA APARECIDA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001549-40.2017.8.11.0005. AUTOR: 

LEDINA APARECIDA PAIXAO RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001550-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AELENIL SEBASTIANA FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001550-25.2017.8.11.0005. AUTOR: 

AELENIL SEBASTIANA FERREIRA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO 

, 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001551-10.2017.8.11.0005. AUTOR: 

OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001552-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CESAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001552-92.2017.8.11.0005. AUTOR: 

VALTER CESAR PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001554-62.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARIA DE FATIMA DA CRUZ RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001623-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001623-94.2017.8.11.0005. AUTOR: 

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BARBACOVI OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001624-79.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARCIA REGINA BARBACOVI OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO 

, 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001625-64.2017.8.11.0005. AUTOR: 
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ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO , 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo 

aos autores apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da 

petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul 

Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001627-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001627-34.2017.8.11.0005. AUTOR: 

DIOMEDES CARVALHO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 

de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001631-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO PEDROSO DE BARROS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001631-71.2017.8.11.0005. AUTOR: 

EDEVALDO PEDROSO DE BARROS FILHO RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO , 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo 

aos autores apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da 

petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul 

Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001632-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001632-56.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 

29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores 

apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ORMOND CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001633-41.2017.8.11.0005. AUTOR: 

OTAVIO ORMOND CAMPOS RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001634-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001634-26.2017.8.11.0005. AUTOR: 

PAULO SANTANA MAIA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho de 

2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 05 

(cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARI CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001635-11.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARI CONCEICAO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001636-93.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MARINA GOMES DE ARRUDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001637-78.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ELZA LINA PEREIRA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI ASCARI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001639-48.2017.8.11.0005. AUTOR: 

VALDELI ASCARI SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho de 

2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 05 

(cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CANDIDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001640-33.2017.8.11.0005. AUTOR: 

CARLOS CANDIDO DE ARRUDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON FREITAS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001641-18.2017.8.11.0005. AUTOR: 

EDIMILSON FREITAS ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001539-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001539-93.2017.8.11.0005. AUTOR: 

CLARO MONTEIRO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSALINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001538-11.2017.8.11.0005. AUTOR: 

ANTONIO ROSALINO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de 

junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas 

mais 05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001537-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRAZINA CELESTINA PACHECO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001537-26.2017.8.11.0005. AUTOR: 

EUFRAZINA CELESTINA PACHECO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO , 29 de junho de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo 

aos autores apenas mais 05 (cinco) dias para a complementação da 

petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul 

Lara Leite Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001534-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE REGINA VANNI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001534-71.2017.8.11.0005. AUTOR: 

JANE REGINA VANNI SILVA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 29 de junho 

de 2018. Em atenção ao pedido retro, concedo aos autores apenas mais 

05 (cinco) dias para a complementação da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e volte-me concluso. Raul Lara Leite Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000595-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DAS GRACAS (REQUERENTE)

SONIA DOS SANTOS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimo a patrona da Autora para retirar os Alvarás expedidos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001668-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. M. (REQUERIDO)

M. A. M. G. (REQUERIDO)

M. A. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001668-98.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

APARECIDA MARIA DA SILVA REQUERIDO: MARCIA ALMEIDA MORAIS 

GARCIA, MARCIANO ALMEIDA DE MORAIS, MARCIEL ALMEIDA DE 

MORAES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

reconhecimento de união estável post mortem proposta por APARECIDA 

MARIA DA SILVA em desfavor de MARCIA ALMEIDA MORAES GARCIA, 

MARCIANO ALMEIDA DE MORAES e MARCIEL ALMEIDA DE MORAES, já 

qualificados nos autos. A requerente narra que manteve união estável 

com o Sr. Máximo das Dores Moraes durante 04 (quatro) anos, durante o 

período de 10.08.2013 até a data do óbito, 15.09.2017. Recebida a peça 

de ingresso, o feito foi encaminhado ao CEJUSC para fins de mediação 

entre as partes. Durante a audiência de mediação as partes acordaram 

que a requerente estava em união estável com o Sr. Máximo das Dores 

Moraes na data de seu falecimento, contudo descordaram quanto a data 

de início da referida união (Id n. 11775865). Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. Breve relato. Decido. Verifico que o processo está em 

ordem e que as partes são legítimas. Além disso, todos os pressupostos 

de constituição e validade foram observados, não havendo, destarte, 

nada mais a sanear nesse particular. Não há preliminares a serem 

enfrentadas. Dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil, fixo como ponto controvertido a data do início da 

união estável. Consigno que o objeto da presente ação é tão somente o 

reconhecimento da união estável, não haverá aqui partilha de bens, nem 

expedição de alvará para alterar a propriedade de quaisquer bens do 

falecido. Assim, por não haver elementos necessários ao pronto 

julgamento da lide, designo audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada no dia 31 de outubro de 2018 às 13h30. Casa haja requerimento, 

DEFIRO, desde já, a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal 

das partes e juntada de novos documentos. Se houver interesse por 

qualquer das partes na oitiva de testemunhas, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação dessa decisão, para apresentar o 

respectivo rol, sob pena de preclusão. O rol de testemunhas deverá 

conter 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, NCPC). 

Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Advirto que 

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 inércia na realização da 

referida intimação importa desistência da inquirição da testemunha. A 

parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. 

Intimem-se as partes. Diamantino/MT, 21 de junho de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000717-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MARTINS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DE QUEIROZ BONFIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000717-70.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

ITAMAR MARTINS BONFIM REQUERIDO: MATHEUS DE QUEIROZ BONFIM 

DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigir o valor da causa e o Juízo a que a ação é dirigida, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321[i], NCPC). Às 

providências. Diamantino/MT, 21 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito [i] Art. 321. 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.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000321-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE BARROS JACASENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO VIEIRA DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000321-93.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

MARIA DE BARROS JACASENO REQUERIDO: MARIANO VIEIRA DE 

BARROS SENTENÇA Vistos, etc. MARIA DE BARROS JACASENO ajuizou 

ação de interdição com pedido de curatela provisória em face de 

MARIANO VIEIRA DE BARROS, já qualificados na exordial. Com a inicial 

vieram-me os documentos anexos. Em manifestação de Id n. 13069731 a 

requerente informou o falecimento do curatelado, conforme certidão de 

óbito anexa (Id n. 13069739), razão por que requereu a extinção da ação 

ante a perda de seu objeto. Em seguida vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido. 

Destarte, ante a perda do objeto da ação, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva 

de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de 

junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 852-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdA, Onézimo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do requerido, para 

que traga aos autos, no prazo de até 30 dias, informações sobre os 

débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 

contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas 

vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja 

suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial, sob pena 

de perda do direito de abatimento, para fins de expedição de precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84280 Nr: 3448-03.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meirivaldo Ferreira de Oliveira, Mariangela da 

Silva Moreira, Rogerio Romera, Leonidas Correa Pereira de Almeida, 

Lourivaldo da Silva Santos, Izaias Rodrigues do Nascimento, Alessandra 

Alcântara Vieira, Cleiton de Lima Querobino, Cassiano de Lima Camargo, 

Marcos da Silva Canette, Maria Aparecida de Lima Querobino, Antonio 

Querobino Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Aparecida 

Pereira de Figueiredo - OAB:13421/MT, Defensoria Pública - 

Unidade de Diamantino - OAB:, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Jairo Magalhães Gonçalves - OAB:8271/SC, Kattleen 

Karitas Oliveira B. Dias - OAB:9849/MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT, Vânia dos Santos - OAB:11332/MT

 Intimação do Patrono dos Denunciados para que fique ciente do 

RECURSO DE SENTIDO ESTRITO de fls. 3085/3098 e querendoa presente 

as contrarrazões ao Recurso no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 42581 Nr: 3348-19.2009.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Carlos Oliveira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos nº. 3348-19.2009.811.0005

Código nº. 42581

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena definitiva do reeducando 

AMILTON CARLOS OLIVEIRA GUIMARÃES.

 Cálculo de pena, à fl. 728.

Veio aos autos a informação de que o reeducando está recolhido na 

Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, “Ferrugem”, localizada 

no município de Sinop, desde 26/03/2018 (fls. 742/743).

 É o relatório. Decido

 Em análise ao presente feito, verifico que consta nos autos que o 

reeducando encontra-se encarcerado na Comarca de Sinop/MT (fls. 

742/743).

 Considerando que o reeducando está recluso na Comarca de Sinop/MT, 

desde de 26/03/2018, com as disposições descritas nos artigos 65, 66 e 

106 da Lei 7.210/84, constato que a competência deste Juízo deve ser 

declinada à Comarca de Sinop/MT.

Assim, determino a remessa da presente execução penal à Comarca de 

Sinop/MT, com as cautelas de estilo.

Oficie-se ao juízo da Comarca de Sinop/MT.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 03 de julho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 33282 Nr: 1548-24.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Carlos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente dos Ofícios nº 

14154/2018 -COREJ/LV de fls. 281 e OFICIO nº 141505/2018 COREJ/LV 

juntado as fls 282, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 910-83.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Paraguai-MT, Adair José Alves Moreira 

(Prefeito Municipal)

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

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

OAB:13242/MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora para, requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87467 Nr: 3231-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt Ferreira da Silva, Arlindo Marques 

de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ale Arfux Júnior - OAB:MT 

6843, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT, Tenaressa 

Aparecida Araújo Della Libera - OAB:7.031

 Intimação do Patrono do Denunciado para que fique ciente do Parecer 

Ministerial de fls.450/452, e requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107217 Nr: 1272-75.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdA, TdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da decisão referente 

ao AGRAVO DE INSTRUMENTO 105694-16 juntado às fls.164/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118313 Nr: 2593-14.2017.811.0005

 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: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 121 de 657



 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de fls. 51 

abaixo transcrito:Certifico que a sessão de mediação/conciliação 

agendada para o dia 28 de maio de 2018 não se realizou em virtude da 

portaria752/2018-DGTJ/PRES, em anexo.

 Assim, redesigno a sessão para o dia 30 de julho de 2018 as 13:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109446 Nr: 2316-32.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Izabelle Epifanio - OAB:19915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Clara Costa Fagundes 

dos Santos - OAB:24509, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, 

Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Intimação do Patrono do Requerente para que fique ciente das 

informações juntadas às fls. 92/94, referente a Carta Precatória nº 

1002502-64.2018.8.11.0006, distribuína na 1ª Vara Civel de Cáceres- 

Familia e Sucessões, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114762 Nr: 683-49.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Intimação do Patrono do Denunciado para que apresente DEFESA 

PRÉVIA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125973 Nr: 1221-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luadson Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Intimação do Patrono do Denunciado para que apresente DEFESA 

PRÉVIA, no prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-82.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

VINI VITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

 

Intimação da Patrona do Polo Ativo, para informar a qualificação com o 

respectivo CPF da testemunha arrolada Jesuel Pedro Cassapula Júnior, 

para posterior expedição de Carta Precatória.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-93.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & BUSSOLARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPLICE DE ARAUJO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010738-93.2012.8.11.0005. REQUERENTE: FERREIRA & BUSSOLARO 

LTDA - ME REQUERIDO: KAPLICE DE ARAUJO MACHADO Vistos, etc. 

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem encontrado através 

do sistema renajud, no endereço indicado pela exequente, id. 12961705, 

ficando nomeada a parte exequente como depositária fiel do bem. 

Efetivada a penhora e a avaliação do veículo, intime-se a parte executada 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 dias. Em seguida, dê 

vista ao exequente para manifestação. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-72.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011011-72.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MARTA DO CARMO OLIVEIRA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que junte aos autos o cálculo atualizado da dívida. 

Após, concluso para bloqueio online. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ANA DE LIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET VÁRZEA GRANDE - BANDA LARGA NET (RAZÃO SOCIAL: CLARO 

S/A) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010151-66.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARLENE ANA DE LIRA 

SILVA REQUERIDO: NET VÁRZEA GRANDE - BANDA LARGA NET 

(RAZÃO SOCIAL: CLARO S/A) Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para que indique o CNPJ da empresa executada para que seja possível a 

realização de bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA 

LOPES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para que indique o CNPJ da empresa 

executada para que seja possível a realização de bloqueio. Cumpra-se. 

Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010746-70.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILA LUZIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010746-70.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: J C L XAVIER - ME 

EXECUTADO: NILA LUZIA DE SOUZA Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste quanto ao relatório INFOJUD, que se 

encontra arquivado na Secretaria deste Juízo, em virtude do sigilo, 

conforme orientação constante na Seção 17, art. 477 da CNGC e indique 

bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012147-70.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE SANTOS TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012147-70.2013.8.11.0005. REQUERENTE: KATIANE SANTOS TELES 

REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-62.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET CURITIBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010009-62.2015.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO DIAS SOARES 

REQUERIDO: NET CURITIBA Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora 

quanto aos comprovantes de cumprimento da condenação juntados aos 

autos, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-77.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010795-77.2013.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010792-25.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010792-25.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ANIZIO MARTINS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-44.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NORMILDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010060-44.2013.8.11.0005. REQUERENTE: NORMILDA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010494-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010494-33.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL SANTANA DA GUIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020081-11.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA PERERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8020081-11.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CECILIA PERERA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 – Promova a parte 

o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-06.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA DE ALMEIDA QUEIROZ VILLAGRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010177-06.2011.8.11.0005. REQUERENTE: ERLITA DE ALMEIDA QUEIROZ 

VILLAGRA REQUERIDO: ELITON LUIZ LOPES BARROS Vistos, etc. 

Primeiramente, indefiro o pedido de buscas ao CRI do 1º Ofício de 

Diamantino, haja vista que tal diligência compete ao interessado e não ao 

Juízo. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

quanto ao relatório INFOJUD, que se encontra arquivado na Secretaria 

deste Juízo, em virtude do sigilo, conforme orientação constante na Seção 

17, art. 477 da CNGC e indique bens passíveis de penhora no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010154-60.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI CLAUDINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMC / FINASA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 às 09hs50min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MISSILENE MARINHO DE OMENA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000393-17.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MISSILENE MARINHO DE 

OMENA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-21.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO DIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO OAB - 

MT0008370A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010197-21.2016.8.11.0005. REQUERENTE: VIVALDINO DIAS MACHADO 

REQUERIDO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-18.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010344-18.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOAQUIM SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010885-85.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010885-85.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ANGELINA GERMANO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-39.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S.A ( CLARO S.A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010125-39.2013.8.11.0005. REQUERENTE: JEREMIAS DA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: AMERICEL S.A ( CLARO S.A) Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-05.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ASSIS GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010082-05.2013.8.11.0005. REQUERENTE: IVAN ASSIS GONCALVES DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001127-65.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JEAN DANIEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014948-56.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FEITOSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014948-56.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA LUCIA FEITOSA BISPO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO BRAATZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010106-33.2013.8.11.0005. REQUERENTE: LIBERATO BRAATZ FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 
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julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001292-15.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos, etc. 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao pedido da parte executada de 

id. 13707443, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA DE CARVALHO OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000047-66.2017.8.11.0005. REQUERENTE: KELLY FERNANDA DE 

CARVALHO OURIVES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. 

Certifique-se a Sra Gestora quanto a tempestividade dos embargos de 

declaração de id. 12433494, p. 1/3. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010179-97.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICYA CAMPOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010179-97.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME EXECUTADO: LETICYA CAMPOS DE ALMEIDA Vistos, etc. 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000449-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000449-50.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Requisite-se RPV na forma do artigo 535, § 3º, II, do CPC, 

encaminhando-se os autos ao Tribunal de Justiça para elaboração do 

cálculo, conforme determina o PROVIMENTO nº. 11/2017-CM. Após, 

encaminhe-se a RPV atualizada instruída com os cálculos elaborados pelo 

Tribunal de Justiça à Procuradoria de Estado para que efetive o 

pagamento. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018 José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-40.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALENTIM CAMARCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010295-40.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE VALENTIM CAMARCO 

NETO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Manifeste-se a parte 

exequente quanto a petição da parte executada de id. 13702107, no prazo 

de 15 dias. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010418-04.2016.8.11.0005. REQUERENTE: EDMAR FRANCISCO ARRUDA 

DE SOUZA REQUERIDO: W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES 

LTDA - ME Vistos, etc. Considerando que o bloqueio online restou 

infrutífero, intime-se a parte exequente para que se manifeste indicando 

bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010620-49.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010620-49.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: PAMELA SINTIA DA SILVA 
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MIRANDA EXECUTADO: SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Considerando que o bloqueio online via bacenjud bem como as 

pesquisas renajud restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para 

que apresente bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010312-81.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ORMOND DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010312-81.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: LUCINEIA ORMOND DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

Vistos, etc. Considerando que o bloqueio online via bacenjud bem como as 

pesquisas renajud restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para 

que apresente bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013315-44.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVO DE RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013315-44.2012.8.11.0005. REQUERENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME REQUERIDO: JOSE IVO DE RAMOS Vistos, etc. 

Considerando que o valor bloqueado é insuficiente para o adimplemento da 

obrigação, e, tendo em vista que a pesquisa pelo sistema renajud restou 

infrutífera, intime-se a parte exequente para que se manifeste indicando 

bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-09.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SILVA DALTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010256-09.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXECUTADO: ELAINE SILVA DALTRO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao relatório 

INFOJUD, que se encontra arquivado na Secretaria deste Juízo, em virtude 

do sigilo, conforme orientação constante na Seção 17, art. 477 da CNGC e 

indique bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012410-68.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR FELIPE SANTIAGO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT0016627A (ADVOGADO)

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012410-68.2014.8.11.0005. REQUERENTE: NESTOR FELIPE SANTIAGO 

FILHO REQUERIDO: SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME 

Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente quanto ao pedido da parte 

executada de id. 13950518, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 

04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALMEIDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (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 DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000811-52.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JAQUELINE ALMEIDA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Decido. O artigo 1.023 do CPC dispõe que “os embargos serão opostos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. 

No caso em apreço, verifica-se que a intimação quanto a r. sentença foi 

disponibilizada no DJE em 19.12.2017 e publicada no dia 22.01.2018, 

portanto, o prazo para oposição de embargos de declaração seria até o 

dia 27.01.2018. Quanto a contagem de prazos, é de bom alvitre 

argumentar que em que pese o Código de Processo Civil seja utilizado 

para suprimir algumas lacunas da Lei 9.099/95, a contagem de prazo no 

Juizado Especial Civil ocorre de forma contínua, conforme orientação no 

ENUNCIADO nº. 165 do Fonaje. Assim, considerando que os embargos 

foram opostos somente em 30.01.2018, ou seja, fora do prazo previsto, 

NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. Por consequência, mantenho a 

sentença na íntegra. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Cumpra-se. Diamantino, 18 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & VUNJAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000868-70.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GILBERTO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: RODRIGUES & VUNJAO LTDA - ME Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001471-46.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ELESSANDRO DANTAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA DA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000463-97.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LYGIA DA ROCHA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NEPOMUCENO (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000092-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CRISTIANE NEPOMUCENO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-81.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010247-81.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE 

BASSI HUBER Vistos, etc. Trata-se de impugnação à execução proposta 

pela parte executada Carlos Henrique Bassi Huber, argumentando, em 

suma, a suspensão da exigibilidade de verbas honorárias, custas e 

demais despesas processuais executadas pelo exequente, uma vez que 

é beneficiário da justiça gratuita, requerendo a extinção da presente 

execução. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

irresignação da parte executada merece respaldo. Verifica-se que a parte 

executada é beneficiária da gratuidade da justiça, cujo benefício não foi 

revogado, razão pela qual as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3°, do CPC, sendo que somente poderão ser 

executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que as certificou, o credor provar a mudança da situação 

patrimonial do vencido. Assim, a pretensão executória da parte exequente 

resta prejudicada neste momento, razão pela qual ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO e revogo a decisão que deu início ao cumprimento do 

julgado, id. 13548371. Por fim, ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 
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Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SIMIAO BOABAID REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000110-91.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CRISTINA SIMIAO 

BOABAID REGIS REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011380-66.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMYLLE OHRANNE OLIVEIRA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011380-66.2012.8.11.0005. REQUERENTE: JAMYLLE OHRANNE 

OLIVEIRA PAIVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, 

etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da 

parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos 

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

JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 04 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DANILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000091-51.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DOUGLAS DANILO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA PORTELA (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001394-37.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA 

PORTELA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-95.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010205-95.2016.8.11.0005. REQUERENTE: CAMILA OLIVEIRA AGUIAR 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte exequente e a parte executada 

compuseram acordo, id. 12055543, HOMOLOGO o acordo celebrado. 

Libere-se o valor depositado pela executada, mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 
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Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C. 

Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001410-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DA SILVA PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001410-88.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DEBORA DA SILVA PAVAO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte autora e a parte requerida compuseram acordo, 

id. 13083120, HOMOLOGO o acordo celebrado. Assim, libere-se o valor 

depositado pela ré, mediante alvará de levantamento em favor da parte 

autora. Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C. Diamantino, 03 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-62.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNER COUTINHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011809-62.2014.8.11.0005. REQUERENTE: WOLNER COUTINHO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante e a parte reclamada se 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto 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). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001320-80.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SUELY MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “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”. No presente caso, a parte 

embargante alega que houve omissão na sentença prolatada quanto ao 

valor irrisório atribuído à causa, requerendo que seja atribuído o valor de 

10 (dez) salários mínimos a multa de litigância de má-fé, tendo em vista a 

previsão do art. 81, §2°, do CPC. Contudo, é certo que o CPC facultou ao 

juiz condenar o litigante de má-fé em multa estipulada acima de um por 

cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, ou em multa 

fixada em até 10 vezes o valor do salário-mínimo, sendo que no presente 

caso foi adotado o critério de 5% de multa por litigância de má fé sobre o 

valor da causa, e condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, não havendo 

qualquer omissão na sentença embargada. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença, após, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C. TREIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DALEPIANE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no id. 13512341, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Por fim, considerando a juntada 

errônea de documentos nos ids. 13629555, 13629590 e 13629605, 

DETERMINO à secretaria que exclua tais documentos dos autos. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 073/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

 CONSIDERANDO usufruto de 15 ( quinze) dias de férias regulamentares 

exercício 2017 d a servidor a Marina Soares Vital Borges, matrícula nº 

8018, Analista Judiciária designad a Gestor a Judiciári a d o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no período de 16 a 30 de 

julho de 201 8,

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR por 15 ( quinze) dias a servidor a FRANCISCA 

SOARES GOMES, Auxiliar Judiciária, matrícula nº 7432, para atuar como 

Gestor a Judiciári a Substitut a d o C entro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no período de 16 a 30 de julho de 201 8.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 04 de julho de 201 7.

 Cleide Vivian de Oliveira Neves

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000307-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

 

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 : 

1000307-13.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Intime-se o causídico da parte 

autora, para que apresente impugnação à contestação. Se prejuízo, desde 

já designo audiência preliminar para o dia 04/10/2018 às 17h30min, 

oportunidade em que será tentada a conciliação entre as partes e, caso 

infrutífera, fixados os pontos controvertidos, especificadas as provas que 

cada parte pretende produzir e saneado o processo. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 03/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000307-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

 

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 : 

1000307-13.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Intime-se o causídico da parte 

autora, para que apresente impugnação à contestação. Se prejuízo, desde 

já designo audiência preliminar para o dia 04/10/2018 às 17h30min, 

oportunidade em que será tentada a conciliação entre as partes e, caso 

infrutífera, fixados os pontos controvertidos, especificadas as provas que 

cada parte pretende produzir e saneado o processo. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 03/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000307-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

 

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 : 

1000307-13.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Intime-se o causídico da parte 

autora, para que apresente impugnação à contestação. Se prejuízo, desde 

já designo audiência preliminar para o dia 04/10/2018 às 17h30min, 

oportunidade em que será tentada a conciliação entre as partes e, caso 

infrutífera, fixados os pontos controvertidos, especificadas as provas que 

cada parte pretende produzir e saneado o processo. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 03/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004306-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004306-08.2017.8.11.0037. Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Serve o presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 30 de 

junho de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004969-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. R. G. (REQUERIDO)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004969-54.2017.8.11.0037. Vistos etc. Tendo em vista o recolhimento 

das custas judiciais em petição autônoma de ID 10520479 - Pág. 1, 

revoga-se a concessão da gratuidade da justiça. Defiro o pedido das 

partes para que sejam encaminhadas à Oficina de Pais e Filhos. 

Intimem-se para que compareçam ao próximo evento. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre 

as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Serve 

o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Primavera do Leste, 01 de Julho de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005132-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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R. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. D. (REQUERIDO)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005132-34.2017.8.11.0037. Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Intimem-se as partes para que 

participem da próxima Oficina de Pais e Filhos. Serve o presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 01 de 

Julho de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005132-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. D. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei A OFICINA DE PAIS E FILHOS para o dia 15/09/2018 

das 13 as 17 horas, 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. Os Pais ou responsáveis 

deverão estar acompanhados dos seus filhos menores de idade.

Intimação 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)

 

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).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003182-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. V. D. (REQUERIDO)

 

Certifico que, por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 13/09/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. As 

partes deverão comparecerem juntamente com seus filhos menores a 

OFICINA DE PAIS E FILHOS que acontecerá no dia 15/09/2018, das 13 às 

17 horas na UNIC- Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003182-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. V. D. (REQUERIDO)

 

Certifico que, por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 13/09/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. As 

partes deverão comparecerem juntamente com seus filhos menores a 

OFICINA DE PAIS E FILHOS que acontecerá no dia 15/09/2018, das 13 às 

17 horas na UNIC- Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003182-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. V. D. (REQUERIDO)

 

Certifico que, por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 13/09/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. As 

partes deverão comparecerem juntamente com seus filhos menores a 

OFICINA DE PAIS E FILHOS que acontecerá no dia 15/09/2018, das 13 às 

17 horas na UNIC- Primavera do Leste-MT.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003255-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

VANDERLEY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIA FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1003255-59.2017.8.11.0037. Vistos etc. Sobre o acordo firmado acerca 

da curatela provisória (ID.n° 13832667), dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. Após, conclusos. Sem prejuízo, cumpra-se 

integralmente o despacho inicial, ratificado no ID. 10399804 pág. 01, a fim 

de que se proceda á realização da pericia. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 04/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004273-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ROSA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1004273-18.2017.8.11.0037. Vistos etc. Intime-se a parte autora para que 

apresente impugnação à contestação ofertada. Friso que já foi designada 

audiência de instrução e julgamento e, nos termos dos artigos 357, § 4º e 

455 do CPC, as partes deverão arrolar suas testemunhas no prazo de 15 

dias, bem como providenciar suas intimações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 04/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Interdição.

A inicial, acompanhada da documentação pertinente, narra, em síntese, 

tratar-se a requerida de pessoa com restrições, uma vez que possui 

"Sequela de Encefalite (Cód.: Diagnóstico B-94.1 e G.40", sendo que não 

tem capacidade de praticar os atos da vida civil.

A inicial foi recebida às fls. 12/13, nomeando-se a requerente como 

curadora provisória.

A perícia médica realizou-se às fls. 44.

Nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, para patrocinar 

os interesses do interditando, o qual apresentou contestação por negativa 

geral às fls. 52.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, consigno que o instituto jurídico do julgamento antecipado do 

pedido se encontra previsto no art. 355 do Código de Processo Civil. É 

aplicável nas hipóteses de revelia ou quando não houver necessidade de 

produção de outras provas.

No caso vertente, o deslinde da presente controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria unicamente de direito, além do que a 

prova documental já existente nos autos é suficiente para esclarecer os 

fatos controvertidos.

Toda interdição deve basear-se no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

sendo a curatela extraordinária, restrita a atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015.

A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

adaptou nosso sistema legal às exigências da Convenção de Nova York 

de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma integral. Para os fins da 

lei, consoante prevê o art. 2º, "considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas".

Assim, a interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial.

Nesse contexto, são curateladas as pessoas que em virtude de má 

formação congênita, transtornos mentais, dependência química ou 

doenças neurológicas estejam incapacitadas para reger os atos da vida 

civil, ou seja, compreender a amplitude e as consequências de suas 

ações e decisões, ainda que por causa transitória (art. 4º, III, do Código 

Civil).

 Analisando os relatórios médicos de fls. 11 e fls. 44, percebo que a parte 

ré necessita de um responsável para praticar os atos da vida civil.

Verifico que os documentos carreados aos autos comprovam a 

incapacidade da requerida para exercer a vida civil, assim, a mesma deve, 

realmente, ser interditada, vez que, observa-se que a prova produzida 

nos autos demonstra que é portadora de "Sequela de Encefalite (Cód.: 

Diagnóstico B-94.1 e G.40", não tendo condições de praticar os atos da 

vida civil, ensejando a procedência do pedido.

Trata-se de hipótese prevista no Estatuto da Pessoa Deficiente:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.

(...)

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Assim, considerando que as condições mentais da interditada a torna 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição, nos termos da lei.

Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da ré, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida da interditanda, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos da 

interditada (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do interditada.

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema.

Intimem-se.

 Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003180-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. S. (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003180-83.2018.8.11.0037. Vistos etc. Trata-se de ação de Ação Civil 

Pública para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela e multa cominatória em que o Ministério Público 

requer a imputação ao Estado de Mato Grosso dos encargos necessários 

ao tratamento da adolescente Dariana Lima dos Santos. Citado, o Estado 

apresentou contestação no ID 13524746 - Pág. 1 a 6. O Ministério Público 

apresentou impugnação à contestação no ID 13797376 - Pág. 1 a 4. É a 

síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigno que o instituto 

jurídico do julgamento antecipado do pedido se encontra previsto no art. 
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355 do Código de Processo Civil. É aplicável nas hipóteses de revelia ou 

quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso 

vertente, o deslinde da presente controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria unicamente de direito, além do que a 

prova documental já existente nos autos é suficiente para esclarecer os 

fatos controvertidos. Como é sabido, o direito à vida é a mais importante 

das garantias fundamentais consagradas no art. 5º, caput, da Carta 

Magna, in verbis: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade (...). Por seu turno, o direito à 

saúde está arrolado no caput do art. 6º da Constituição Federal, como um 

dos direitos sociais: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. Ainda, dispõem os artigos 

196 e 197 da Constituição/1988: 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. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. Igualmente, a Lei 8.080/90, chamada Lei da 

Saúde, em seu art. 2º, reza o que segue: Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Dessa forma, cabe ao Estado por intermédio de suas redes 

regionalizadas e hierarquizadas (órgãos e instituições publicas federais, 

estaduais e municipais), independente das circunstâncias levantadas na 

contestação, preservar em quaisquer circunstancias o direito a saúde. 

Nessa perspectiva, quando um ente federativo se nega a custear o 

tratamento, que não oferece através do Sistema Único de Saúde, afronta 

os dispositivos constitucionais que garantem acesso à saúde. A respeito 

do assunto a jurisprudência, in verbis: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

PROPOSTA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO- FORNECIMENTO DE REMÉDIO 

A DOENTE CRÔNICO HIPOSSUFICIENTE ECONÔMICO - ESTADO QUE 

RECONHECE O PEDIDO E EXPRESSAMENTE AFIRMA-SE RESPONSÁVEL 

PELO FORNECIMENTO - MUNICÍPIO QUE CONTESTA SUA OBRIGAÇÃO 

INVOCANDO REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE O DESONERAM 

DA RESPONSABILIDADE - SENTENÇA QUE RECONHECE SOLIDARIEDADE 

ENTRE OS RÉUS E DÁ PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - APELAÇÃO DO 

MUNICÍPIO - ATO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - 

AGRAVO INOMINADO DO § 1º DO ART. 557 DO CPC. 1. Se a ação é de 

obrigação de fazer, pedindo o autor a condenação solidária do Estado e 

do Município a lhe fornecerem remédios necessários ao tratamento de sua 

doença crônica e se o Estado reconheceu o pedido, afiguram-se corretos 

tanto a sentença de 1º grau que reconheceu existir solidariedade entre os 

réus e, mesmo com o reconhecimento do pedido por parte do Estado, 

condenou os réus ao fornecimento, quanto o despacho do relator que no 

Tribunal negou seguimento à Apelação do Município, porque está 

pacificado o entendimento em todos os Tribunais no sentido de que existe 

efetivamente a solidariedade reconhecida pela sentença e porque o 

argumento do Município de que foi isentado da obrigação de fornecer 

aqueles remédios por uma Portaria que "...enumera os critérios de inclusão 

e exclusão de pacientes no tratamento...", Portaria essa que 

evidentemente não tem força para modificar nem regulamentar dispositivo 

constitucional. 2. Agravo Inominado a que se nega provimento. (TJRJ - 

APL: 00712530720048190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

05/09/2006, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/10/2006) O direito à saúde é inquestionável, conforme as lições 

doutrinárias que apontamos: “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 (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e 

serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art.197). (Direito 

Constitucional, Alexandre de Moraes, editora Atlas, página 485). Sabe-se 

que o direito à saúde é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo 

aquele proporcionar o suficiente para o seu bem-estar, utilizando-se como 

fundamento o princípio da dignidade humana, o qual preceitua que nenhum 

cidadão poderá sofrer qualquer restrição contra a sua saúde. No que 

tange a preliminar de ausência de interesse processual, alegada na 

contestação de Estado, no sentido de que saúde é direito social e não 

individual, e sobre ele não poderia o Judiciário de manifestar, verifico que 

não assiste razão ao requerido. Consistindo a saúde em direito de todos e 

dever do Estado, este não pode se negar a fornecer o tratamento médico 

necessário. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO - Ação de 

obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, portadora de "sérios 

problemas (ortopédicos) no ombro com irradiação cervical, hérnia discal 

cervical, com restrição de movimentos (perda de força de MIE e M7E)" 

Procedimento prescrito por médico (cirurgia ortopédica) Obrigação do 

Estado - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de tratamento 

cirúrgico - Aplicação dos arts. 1º, III, e 6º da CF - Interesse de agir 

Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa - Princípio da 

isonomia não violado Falta de padronização do bem pretendido Sentença 

mantida - Verba honorária mantida - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da 

preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao 

Estado a obrigação de fornecer, prontamente, tratamento cirúrgico 

necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade 

solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 2. Havendo direito subjetivo 

fundamental violado, não há ofensa ao princípio da isonomia, e, no quadro 

da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do 

direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão 

dos bens em lista oficial. 3. Em razão do princípio da causalidade e por se 

tratar de direito autônomo do advogado, apesar da realização de cirurgia, 

fato superveniente, a decisão que fixou as verbas advocatícias subsiste. 

(TJSP - APL: 00073130820148260071 SP 0007313-08.2014.8.26.0071, 

Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 10/03/2015, 1ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2015) Ação de 

obrigação de fazer social cirurgia ortopédica com gratuidade em pessoa 

hipossuficiente urgência presumida inadmissibilidade de permanência em 

lista de espera em se tratando de serviço público essencialíssimo - 

procedência irresignação e reexame mandatório Requisitos objetivos e 

subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - Garantia constitucional 

do pleno acesso à saúde. Direito de todos e dever do Estado, semântica 

que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 

196 e seguintes da Sexta Carta Republicana sentença mantida recurso de 

apelação e reexame necessário desacolhidos, com determinação. (TJSP - 

APL: 00308766520138260071 SP 0030876-65.2013.8.26.0071, Relator: 

Souza Meirelles, Data de Julgamento: 18/03/2015, 13ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/03/2015) Note-se que o direito a saúde, 

apesar de se tratar de direito social, também de trata de direito 

indisponível. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOINDIVIDUAL INDISPONÍVEL. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento predominante neste 

Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa 

para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa 

hipossuficiente, por se tratar de direito fundamental e indisponível. 2. O 

reconhecimento de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal não 

acarreta o sobrestamento dos recursos em trâmite nesta Corte. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS desprovido. (STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1327846 MG 

2012/0119184-2 (STJ). Data de publicação: 09/06/2015) AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER 
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JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – 

O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte 

firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para 

ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses 

individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde. II - A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a 

obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis 

àconcretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a 

realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos 

materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos 

serviços de saúde, no caso, possui direitode exigir de um, de alguns ou de 

todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em 

relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora 

recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de 

motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de 

seus encargos constitucionais. IV - Este Tribunal entende que reconhecer 

a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de 

políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão 

da administração pública, não configura violação do princípio da 

separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de 

um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 820910 

CE (STF). Data de publicação: 03/09/2014) Por outro lado, o argumento 

trazido pelo Estado que de não pode desrespeitar as leis orçamentárias, 

não deve prosperar seja porque o direito constitucional à saúde ao qual 

assiste o cidadão prevalece o da legalidade. Com efeito, se a norma legal 

prevê o direito do cidadão receber os meios para manutenção de sua 

saúde e o dever do Estado no fornecimento dos referidos meios, 

pressupõe-se que estes estejam contemplados nas leis orçamentárias do 

Estado. Outrossim, suscita a impossibilidade de o Estado atender o direito 

à saúde de todos e que devem ser realizadas “escolhas trágicas”, a fim 

de atender da melhor forma possível os anseios constitucionais. Alega, 

ainda, que “quanto ao direito à saúde, não cabe ao Judiciário decidir como 

o dinheiro publico será gasto”. Segundo consta, a obrigação não está 

sendo atendida pelo ente responsável, de modo que assim como em 

qualquer matéria, quando provocado, deve o Judiciário atuar para fazer 

valer a Lei, especialmente como in casu, em que se trata de direito 

constitucionalmente previsto, sendo a paciente em questão menor de 

idade (17 anos de idade), hipossuficiente e carecer de procedimento 

cirúrgico, consoante farta documentação médica atrelada ao feito . Anoto, 

com isso, que a atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos 

sociais, em especial do direito à saúde, o qual é indispensável à dignidade 

da pessoa humana, é fundamental para o exercício efetivo da cidadania. 

Assim, ao menos o “mínimo existencial” de cada um dos direitos, exigência 

lógica do princípio da dignidade da pessoa humana, não poderia deixar de 

ser objeto de apreciação judicial[1]. Nesse aspecto, não há que se falar 

em escolha estratégica, assim como não há problema da “judicialização do 

direito à saúde”, mas sim em descumprimento do mandamento 

constitucional pelo Estado. Sobre os princípios orçamentários, o princípio 

da reserva do possível e da isonomia, destaco: FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação preliminar de 

inadequação da via eleita por ausência do direito líquido e certo. 

Inocorrência. Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação 

probatória. Preliminar rejeitada. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE. Invocação 

pela Fazenda Municipal. Obrigação solidária entre os entes federados. 

Matéria pacificada pela Súmula n° 37 do TJSP. Preliminar rejeitada. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MANDADO DE SEGURANÇA. 

Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito 

material tutelado. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da 

Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Tutela jurisdicional que 

não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Óbices 

orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe 

contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que 

não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito 

público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Reexame necessário e 

recurso da Prefeitura Municipal improvidos. Apelação com Revisão”. 

(TJSP, 2ª Câmara de Direi to Públ ico,  Apelação nº 

0008243-84.2013.8.26.0451 da comarca de Piracicaba, j. 10.12.2013, rel. 

Des. Claudio Augusto Pedrassi) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – 

OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE ISOLADAMENTE – CHAMAMENTO AO 

PROCESSO DA UNIÃO E ESTADO-MEMBRO E TEORIA DA RESERVA DO 

POSSÍVEL – DESCABIMENTO – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TESE 

AFASTADA – COMINAÇÃO DE MULTA - VIABILIDADE “APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pessoa 

hipossuficiente e portadora de "Linfoma não Hodgkin da Zona do manto 

estádio IV A CD 20" (CID C 85.1) Medicamento prescrito por médico 

(Rituximab Mabthera ®) - Obrigação do Estado e do Município - 

Legitimidade ativa do Ministério Público - Legitimidade passiva e 

solidariedade dos entes públicos Chamamento ao processo da União e do 

Estado afastada - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de 

medicamento - Aplicação dos arts. 1°, III, e 6° da CF - Princípio da não 

violado - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível. - Tese 

afastada - Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público – 

Viabilidade - Honorários advocatícios - Aplicação do art. 20, §§ 3° e 4°, do 

CPC RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação. 1. Solidária a 

responsabilidade dos entes públicos (art. 196 da CF). Há legitimidade 

passiva do demandado isoladamente ou em conjunto, ainda que não se 

incluam todos os corresponsáveis solidários. Observados o litisconsórcio 

facultativo (não necessário) e inadmissibilidade de chamamento ao 

processo da União e do Estado. 2. Os princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1°, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em 

geral (art. 6° da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, 

Prontamente medicamento necessitado, em favor de pessoa 

hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 

196 da CF). 3. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há 

ofensa aos princípios da isonomia e no quadro da tutela do mínimo 

existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob o 

escudo de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva 

do possível. (TJSP, 1ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 

0011725-33.2012.8.26.0400 da comarca de Olímpia, j. 18.02.2014, v.u., rel. 

Des. VICENTE DE ABREU AMADEI). O Estado, em sua contestação, alega 

ainda a impertinência da multa diária. Quanto a este argumento, afasto-o 

de plano, diante da absoluta possibilidade de aplicação da referida 

penalidade por descumprimento de ordem judicial. Ressalto: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

POSSIBILIDADE - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não existe 

óbice ao julgamento do presente feito, pois o RESP 1.101.725/RS, então 

submetido ao regime representativo da controvérsia, foi desafetado em 

03.06.2014. 2. É permitido ao Juízo da execução aplicar multa cominatória 

ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, ainda que 

se trate da Fazenda Pública”. 3. Agravo Regimental do Estado do Rio 

Grande do Sul desprovido. [STJ, 1ª T., AgRg no REsp 904638 1-RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0258974-2, j. 

26.08.2014, Public. 12.09.2014, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO]. 

Em que pese o entendimento exposto, esta magistrada, buscando não 

onerar desnecessariamente os cofres públicos em face da inércia estatal, 

vislumbra que o objetivo do processo judicial em questão pode ser 

alcançado por outros meios, como é o caso do bloqueio de verbas 

públicas, medida da qual o Estado já foi notificado com a citação. Diante 

dessa dinâmica, em consonância com a jurisprudência acima colacionada, 

entendo que o Ministério Público é legitimado para postular o tratamento 

médico de Dariana, que carece de atendimento especializado, de modo a 

garantir a saúde, a integridade psíquica e a dignidade da adolescente, 

como pessoa em formação, integrante da sociedade. Registro que desde 

que sofreu um acidente, no final do ano de 2017, a autora está com as 

sequelas no infortúnio e à medida que o tempo passa sofre 

psicologicamente e fisicamente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação para o fim de ratificar a liminar 

anteriormente deferida e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao 

custeio da consulta com especialista em mãos e demais procedimentos 

médicos necessários ao restabelecimento da saúde da adolescente 

Dariana. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC. 

Verifico que decorreu o prazo para cumprimento da tutela de urgência, 

sendo que o Estado de Mato Grosso já foi regularmente intimado da 

concessão da liminar, ora ratificada pela sentença proferida. Friso que 

apesar de Dariana ter se submetido à consulta por meios próprios (ID 

13797755 - Pág. 1), em se tratando de verba pública, consoante parecer 

do Ministério Público, por cautela, entendo pertinente a realização de 

consulta médica com outro ortopedista a fim de obter ao menos mais uma 
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avaliação médica e orçamento. Assim sendo, determino o bloqueio de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) das contas públicas do Estado de 

Mato Grosso, para a realização de consulta médica com especialista. Com 

o bloqueio, intime-se o Estado. Transcorrido in albis o prazo do requerido, 

expeça-se alvará de levantamento. Sem condenação ao pagamento de 

custas. Deixo de condenar o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios, uma vez a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual. 

Certificado o trânsito em julgado e não havendo recurso voluntário, 

arquive-se. Expeça-se o necessário. Publicada e registrada no sistema 

Apolo. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04/07/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] “a essencialidade do 

direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como 

prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (CF, art. 

197)”, legitimando a atuação do Poder Judiciário nas hipóteses em que a 

Administração Pública descumpra o mandamento constitucional em 

apreço. (AgR-RE N. 271.286-8/RS, Rel. Celso de Mello, DJ 12.09.2000)

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005486-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

DANIELE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA BACH OAB - MT23696/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005486-59.2017.8.11.0037. Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 04 de Julho de 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004492-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004492-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PABLO COSTA ESCOBAR 

REQUERIDO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Nos 

moldes do artigo 319, I, do Código de Processo Civil, a petição inicial 

indicará o juízo a que é dirigida. A petição inicial foi endereçada ao Juízo 

do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis (MT), fato que impede, 

evidentemente, a apreciação de juízo distinto, ressalvada a hipótese de 

declinação de competência. Destarte, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial, indicando corretamente o Juízo a que é dirigida, 

em cumprimento ao disposto no artigo 319, I, do Código de Processo Civil, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de encaminhamento dos autos eletrônicos 

ao juízo ao qual foi dirigida. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130633 Nr: 3248-89.2014.811.0037

 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: LAUCK E CIA LTDA - ME, LAUCK E LAUCK LTDA - ME, 

MARCELO GONÇALVES, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAÚDE, VIANA & CIA LTDA, EDVALDO MATIAS DA SILVA, 

BANCO RODOBENS S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OI - BRASIL 

TELECON S/A, CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS 

LTDA, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, ITAU UNIBANCO, 

BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA 

MARIA BARCELOS FILHA - OAB:34095, ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 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, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, GUSTAVO EDUARDO 

REIS DE SIQUEIRA - OAB:MT 6780, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JOSÉ 

CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, MARCELO 

GONÇALVES - OAB:7831/MT, MARIA CAROLINA FERRAZ CÁFARO - 

OAB:SP/ 183.437, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101, PRISCILA SOUZA 

NUNES - OAB:SP/347.376, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:SP/208972, 

TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3248-89.2014.811.0037 (Código 130633)Ação de 

Recuperação Judicial Requerentes: Lauck e CIA Ltda. ME e OutroVistos 

em correição permanente.Trata-se de Ação de Recuperação Judicial 

proposta pelo grupo de empresas denominadas Lauck e CIA Ltda. ME, 

CNPJ 09.097.891/0001-10, Lauck e Lauck Ltda. ME, CNPJ 

10.202.187/0001-60, regularmente qualificadas nos autos em epígrafe.O 

processamento da recuperação a novação dos créditos e a 

impossibilidade de constrição em razão dos antigos débitos (fls.868/870); 

Deliberação judicial: Deferido (fls.899);Os credores formalizaram os 

seguintes requerimentos: Banco Rodobens S/A, Protestou pela exclusão 

do crédito arrolado na lista de credores em favor da instituição bancária, 

tendo em vista que o negócio jurídico respectivo fora entabulado junto à 

pessoa física João Paulo Lauck, não sendo parte na recuperação judicial 

(fls.288/291);Instado a manifestar-se, o Administrador Judicial opinou pela 

manutenção do crédito na lista de credores, tendo em vista se tratar de 

bem relacionado ao labor da empresa (fls.579/584); Não houve 

deliberação judicial, todavia o credor ajuizou ação de impugnação, autuada 

sob o nº 2932-71.2017.811.0037 (Código 187956), estando concluso para 

deliberação.Agravo: Viana e CIA Ltda., em face da decisão que 

homologou o plano de recuperação judicial (fls.800/837);Liminar não 

concedida (fls.839);Recurso improvido (fls.859/862);Formalizado o 

escorço histórico, em impulso oficial regular, passo a 

deliberar.Transcorrido o período previsto no artigo 61 da Lei nº 11.101/05, 

intime-se o Administrador Judicial para formalizar o relatório a que se 

refere o artigo 63, III, em 15 (quinze) dias.Em seguida, vista ao Ministério 

Público.Após, conclusos para deliberação.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155416 Nr: 6948-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, FABIO TRAMONTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 
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MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 Certifico que nesta data o advogado Dr. CARLOS CESAR MAMUS, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112873 Nr: 3343-90.2012.811.0037

 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: IVO PAULO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL PAGÉ LTDA, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA - EXODUS I, 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAMPOS 

PEREIRA - OAB:16.586 SC, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:OAB/SP 

192.978, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Processo nº 3343-90.2012.811.0037 (Código 112873)

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

Requerente: Ivo Paulo Braun

Requerido: Industrial Pagé LTDA

 Denunciado à Lide: Fundo de Investimento em Direito Creditórios da 

Indústria – Exedus I

 Denunciado à Lide: Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Ivo Paulo Braun em face de Industrial Pagé LTDA, 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.181).

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.

Oficie-se consoante postulado.

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), 27 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131787 Nr: 4232-73.2014.811.0037

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVELINO KUDREK ME, JUVELINO KUDREK

 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: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Portanto, não realizado o pagamento e rejeitados os embargos previstos 

no artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, 

§2º).Transitada em julgado, inexistindo pagamento e havendo 

requerimento expresso do credor, intime-se o executado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CumpraPrimavera do Leste (MT), 26 de junho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134505 Nr: 6378-87.2014.811.0037

 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: NERI LUIZ DALBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12208-A

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e declaro a abusividade da manutenção dos dados 

pessoais do autor em cadastro de restrição ao crédito, pelo débito 

discutido nos autos, determinando sua exclusão definitiva.Ratifico a liminar 

concedida.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Tendo em vista a 

sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

especialmente pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o 

labor profissional, nos termos 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.: 110882 Nr: 1228-96.2012.811.0037

 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: JOSE ELISBERTON PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por José 

Elisberton Pereira de Souza em face de D. F. Incorporadora e Imobiliária 

Ltda e ratifico a outorga da proteção possessória (manutenção da posse) 

concedida em liminar. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(quinze 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112097 Nr: 2594-73.2012.811.0037

 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: MODESTO DA SILVA SANTOS, TEREZINHA MOREIRA 

DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO DE SOUZA JUNIOR, Simone 

Andreia Freitas da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145789 Nr: 2442-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:MT/9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/MT

 Nesta data INTIMO o Advogado da parte Impugnante para se manifestar, 

no prazo de 2(dois)meses, para que promova a citação do respectivo 

espólio, quem for o seu sucessor ou os herdeiros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137788 Nr: 8874-89.2014.811.0037

 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: ALLYSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247

 Nesta data INTIMO o Advogado da parte Requerida para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do desinteresse da sucessão da parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153931 Nr: 6202-74.2015.811.0037

 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: GERSON RENATO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Processo nº 6202-74.2015.811.0037 (Código 153931)

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais

 Requerente: Gerson Renato Portela

 Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos em correição permanente.

A contestação é tempestiva, porquanto a juntada do AR se deu em 

14.12.2015, conforme informação processual (fls.3), corroborada pelo 

registro sistêmico.

A demandada arguiu tese de regularidade na inscrição nominal restritiva 

tendo em vista o atraso no pagamento da parcela de nº 18, sendo 

remanejado o débito para a parcela de nº 24 em observância à disposição 

contratual que permite a compensação de parcelas.

A elucidação da controvérsia é pertinente à medida que não há referência 

ao pagamento das parcelas anteriores.

Destarte, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte autora para apresentação de fotocópia do comprovante de 

pagamento da parcela de nº 18, em 48 (quarenta e oito) horas.

Aportando o documento, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (META 02).

 Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000397-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO ROSSETO (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001206-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nifodii Rijkoff (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000746-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000746-58.2017.8.11.0037. AUTOR: ERILIO VIEIRA DE MATOS RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto, Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por Erílio Vieria de Matos contra Banco Santander 

Brasil S.A., ambos qualificados. Intimado, o executado apresentou 

pagamento do débito (ID 12975271/ 12975275). Em manifestação, o 

exequente requer a expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados (ID 12977958). Decide-se. Fortes nesses fundamentos, com 

o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em 

favor do exequente, conforme solicitado (ID 12977958). Após, nada mais 

sendo postulado e observadas às formalidades legais, arquive-se. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000746-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000746-58.2017.8.11.0037. AUTOR: ERILIO VIEIRA DE MATOS RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto, Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por Erílio Vieria de Matos contra Banco Santander 

Brasil S.A., ambos qualificados. Intimado, o executado apresentou 

pagamento do débito (ID 12975271/ 12975275). Em manifestação, o 

exequente requer a expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados (ID 12977958). Decide-se. Fortes nesses fundamentos, com 

o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em 

favor do exequente, conforme solicitado (ID 12977958). Após, nada mais 

sendo postulado e observadas às formalidades legais, arquive-se. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

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: 1000435-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DO NASCIMENTO & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JONAS ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

DULCINEIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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 as certidões dos Oficiais de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001449-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO GUINCHO WETEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001310-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI GARCIA SCHULTZ (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001847-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001392-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA DA CUNHA (RÉU)

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

APARECIDO EUGENIO DA CUNHA (RÉU)

CREUZA APARECIDA DA CUNHA (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000800-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000847-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEI DOS SANTOS MONTORO (RÉU)

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (RÉU)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000847-95.2017.8.11.0037 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MONTOURO & CIA LTDA - ME, RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO, 

ODINEI DOS SANTOS MONTORO 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, e em respeito à primazia da autocomposição, 

designa-se audiência de conciliação para o dia 16/08/2018, às 16h40min, 

a ser realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta 

Comarca. Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia 

seguinte a realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, 

para as partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma. Caso não tenham provas a produzir, 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 

ou 356 do CPC/2015). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 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: 1000309-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46301 Nr: 1826-26.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MYDLO & CIA LTDA - ME, JOÃO CLAUDIO 

MYDLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - OAB:7.952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA LORENA PEREIRA LIMA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202059 Nr: 213-82.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FRANÇA TABOSA 

RIBEIRO - OAB:24935/ O, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - OAB:MT 

15290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT

 Visto,

Considerando que as partes entabularam acordo extrajudicial nos autos 

do processo (ID 49138) em apenso, onde requerem a suspensão deste 

feito até o integral cumprimento da referida transação, determina-se a 

suspensão do processo até 30/08/2021, nos termos do artigo 313, II, do 

Código de Processo Civil, bem como, o cancelamento da audiência 

aprazada (p.124).

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, concluso para sentença.

 Após certifique-se e concluso para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102532 Nr: 1914-25.2011.811.0037

 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): CENTROSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

CEREAIS LTDA ME, NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, MIRIAN ALINE 

ABI GOVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, MARCOS 

PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565, RAUL ANTUNES MACEDO 

- OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133380 Nr: 5497-13.2014.811.0037

 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: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117397 Nr: 8073-47.2012.811.0037
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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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E ALVES LTDA, SHERMAN SOUZA DA 

SILVA

 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 - 

OAB:13.763/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz REJEITA os embargos e 

julga PROCEDENTE a ação monitória, para condenar os requeridos ao 

pagamento do valor R$ 154.821,20 (cento e cinquenta e quatro mil, 

oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos), declarando constituído, de 

pleno direito o título executivo judicial, devidamente corrigida 

monetariamente e juros de mora, de 1% ao mês. Os juros moratórios 

devem incidir a partir da data do vencimento da dívida.Custas e taxas 

judiciais pagas (p.74).Em razão do princípio da causalidade, além das 

custas e despesas processuais desembolsadas pelo autor, o réu 

suportará os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 95-19.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618, VIVIANE SCALCON - OAB:13.312 OAB/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127528 Nr: 495-62.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDES MARQUES - 

OAB:RS 48104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco de Laje 

Landen Brasil s/a contra José Roberto Patrício, ambos qualificados nos 

autos.

As partes entabularam acordo extrajudicial requerendo a homologação e 

suspensão do presente feito (p.164/165).

Decorrido o prazo, o exequente apresenta manifestação pugnando pela 

extinção da ação, tendo em vista o cumprimento integral do acordo e 

desiste do prazo recursal, bem como, requer as baixas necessárias 

(p.166).

 É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz HOMOLOGA o acordo firmado 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e julga-se extinto o 

processo, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e taxas pagas.

Honorários conforme acordado pelas partes.

Não há restrição a ser baixada por este juízo.

Por fim, como as partes renunciaram ao prazo recursal, então, 

homologa-se, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária o trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106081 Nr: 5122-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149501 Nr: 4129-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A, STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, 

TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pagas (p.64/67).Sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório.Com o trânsito em julgado 

desta e observadas às formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172956 Nr: 6784-40.2016.811.0037

 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: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSE GASPARELO - 

OAB:MT 2693-B, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCELO ALVES CAMPOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154315 Nr: 6388-97.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MASSI SALLA - 

OAB:24.338/PR, JOÃO TAVARES DE LIMA FILHO - OAB:PR11.524, 

TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:OAB/MT 16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIZ CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155396 Nr: 6935-40.2015.811.0037

 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: ERASMO DAMASCENO BEZERRA - ESPÓLIO, CÍCERA 

ROSA DE MEDEIROS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 (...)Assim, advindo à morte do segurado, não há como afastar a 

legitimidade da empresa administradora do consórcio que, nos termos da 

decisão a quo, atua como intermediária do contrato de seguro prestamista, 

para responder pela demanda que objetiva a quitação do contrato, razão 

pela qual rejeita-se a preliminar.Não há outra preliminar a ser analisada e 

não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou 

de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), e em relação às demais 

arguições, tratam-se questões de mérito e serão analisados em sentença, 

de modo que se declara saneado o processo.Em relação à matéria de 

fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles delineados na petição 

inicial e na peça de contestação.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, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 30/08/2018, às 15h20min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.Não havendo 

acordo, defere-se o pedido de p.277-v, e determina a expedição de ofício 

ao Hospital das Clinicas desta Comarca, para que traga aos autos o 

prontuário médico de Erasmo Damasceno Bezerra, no prazo de 15 

(quinze) dias.Com a juntada dos documentos, ciências as partes.Por fim, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 2400-59.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 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 nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte REQUERIDA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202059 Nr: 213-82.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FRANÇA TABOSA 

RIBEIRO - OAB:24935/ O, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - OAB:MT 

15290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT

 (...)Determina-se a penhora a termo do imóvel dado em garantia registrado 

sob a matrícula nº 22.886 do CRI desta Comarca.Formalizada a penhora 

por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita aos advogados dos 

executados. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente.Nomeiam-se os executados 

como depositários fieis, independentemente de outra formalidade.Conste 

que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e hipotecados, a 

penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o exequente 

qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e coproprietários, 

trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento das despesas para 

intimação.Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a 

intimação, pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) 

cônjuge, de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais 

pessoas previstas no art.799, do Código de Processo Civil.Para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser averbada 

a penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo de penhora.Defere-se o pedido de item C e determina-se 

a intimação dos demais executados para que tomem ciência da presente 

composição e querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.Translade-se cópia da transação e da presente decisão para os 

processos indicados no item D que tramitam nesta vara. Em relação ao 

pedido de item “I”, este deverá ser formulado nos próprios autos em que 

consta o auto de penhora a ser desentranhado.Após, decorrido o prazo 

para manifestação dos demais executados, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.Decorrido 30 dias da 

data final da suspensão, caso não haja manifestação das partes, 

concluso para sentença.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116563 Nr: 7213-46.2012.811.0037

 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: DIEGO ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga improcedentes os 

pedidos iniciais, revoga a liminar anteriormente deferida e resolve o mérito 

da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condena-se o autor nas custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa por ser 

beneficiário da assistência judiciária, conforme artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

anotações e cautelas de costume.Publique-se e registre-se pelo sistema 

Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140266 Nr: 10383-55.2014.811.0037

 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: VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA CRUZ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748, JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:37156

 (...)Assim, considerando a hipossuficiência da requerente em relação à 

parte requerida e considerando tratar-se o presente caso de relação de 

consumo, bem como, pela Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da 

Prova, defere-se o pedido de inversão do ônus da prova e determina-se a 

intimação do requerido para que apresente documentos que comprovem a 

existência de autorização expressa da requerente para a realização da 

venda em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias.Passa-se ao 

saneamento do feito.Não há preliminares a serem analisadas e do mesmo 

modo, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 

354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se 

declara saneado o processo.Em relação à matéria de fato, fixa-se como 

pontos controvertidos, aqueles delineados na petição inicial e na peça de 

contestação.Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma.Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do 

CPC/2015). Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão 

saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69125 Nr: 1433-96.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648-SP

 Intimo as partes para tomarem ciência da perícia marcada para o dia 

16/07/2018, às 14h00min, que será realizada na Av. Rubens Mendonça, 

nº 1.856, Ed. Office Tower, sala 1403 – 14º Andar – Bosque da Saúde – 

CEP: 78.050-000 – Cuiabá – MT, conforme consta em documento de fls. 

468/469.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69119 Nr: 1427-89.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PATRICIO, LIDIA DAL ROVERE PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimo as partes para tomarem ciência da perícia marcada para o dia 

16/07/2018, às 14h00min, que será realizada na Av. Rubens Mendonça, 

nº 1.856, Ed. Office Tower, sala 1403 – 14º Andar – Bosque da Saúde – 

CEP: 78.050-000 – Cuiabá – MT, conforme consta em documento de fls. 

458/460.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138544 Nr: 9366-81.2014.811.0037

 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: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerido para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74004 Nr: 6323-78.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

MARIA CARLINA DE ALENCAR SILVA, MICHELLE POLLYANNA NUNES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 1213-88.2016.811.0037

 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: MAURÍCIO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerido para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 5274-41.2006.811.0037

 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): UMBERTO JOÃO GUENO, VALDEMIRO GUENO 

- ESPÓLIO, VALNEI LUIZ GUENO, MARLIZE GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 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.: 109671 Nr: 8844-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 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.: 101916 Nr: 1325-33.2011.811.0037

 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: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY 

ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MASSI SALLA - 

OAB:24.338/PR, JOÃO TAVARES DE LIMA FILHO - OAB:PR11.524, 

LEANDRO AMBRÓSIO ALFIERI - OAB:PR25.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383, FERNANDA MARQUES NUNES - OAB:6737/MT, 

ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132141 Nr: 4508-07.2014.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

 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:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

retirar Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23535 Nr: 526-68.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA, LUCIANA MARTINS 

RIBAS, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, LUCIANA MARTINS 

RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FRANCISCO SOARES - 

OAB:117459/SP, PATRÍCIA ELISABETE HAJZOCK ATTA - 

OAB:172167/SP

 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.: 115624 Nr: 6181-06.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Romagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE JANAINE BERALDO DE 

PIERI - OAB:201899-RJ, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:MT 12900

 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.: 161830 Nr: 1171-39.2016.811.0037

 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: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DAMORIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 7551-49.2014.811.0037

 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: RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCILO ROQUE CHAPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 (...)Às preliminares de inépcia da inicial e carência da ação, não merecem 

prosperar, pois a exordial preenche adequadamente os requisitos exigidos 

para as demandas.No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa e 

passiva, as partes pactuaram um contrato, portanto legitimas para 

figurarem nos polos, mas em relação aos danos, confunde com o mérito 

da ação e com ele deve ser analisada.Não há outras preliminares a serem 

analisadas e não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), e em relação 

às demais arguições, tratam-se questões de mérito e serão analisados em 

sentença, de modo que se declara saneado o processo.Em relação à 

matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles delineados 

na petição inicial e na peça de contestação.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, e em respeito à primazia da autocomposição, 

designa-se audiência de conciliação para o dia 30/08/2018, às 15h40min, 

a ser realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta 

Comarca.Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia 

seguinte a realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, 

para as partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma.Caso não tenham provas a produzir, 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 

ou 356 do CPC/2015). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.Por fim, intimem-se 

as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna estável (art.357, 

§ 1º do Código de Processo Civil).Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142453 Nr: 887-65.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILO ROQUE CHAPARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE o 

pedido e, em consequência, mantem a concessão dos benefícios da 
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justiça gratuita ao impugnado, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem 

custas. Deixa-se de arbitrar honorários, pois incabíveis neste tipo de 

incidente processual.Certifique-se o desfecho do presente incidente nos 

autos principais. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153710 Nr: 6117-88.2015.811.0037

 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: FABIANA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Visto,

Ante a petição de p. 220/222, manifeste-se a requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, façam-se os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156181 Nr: 7260-15.2015.811.0037

 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): SANDRO OLIVEIRA DA MATA, LOURIVAL DE 

SOUZA MIRANDA, NEIDE MARIA SENA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pagas (p.34).Sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório.Com o trânsito em julgado 

desta e observadas às formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 43-67.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE TEIXEIRA MILANI - 

OAB:70.719/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12208-A

 Vistos,

 Verifica-se que, intimado para restituir os valores pagos pela executada 

Aliança Fomento Mercantil Ltda à exequente Geli Soletti (p.282), o Banco 

do Brasil apresentou o pagamento do débito (p.283/285), e em 

manifestação a executada expressou sua discordância quando ao cálculo 

apresentado pelo Banco, requerendo o prosseguimento do feito para 

pagamento do saldo remanescente (p.287/291).

Conforme extrai-se do documento de p.292, intimou-se a exequente Geli 

Soletti para se manifestar acerca da discordância do valor pago, no 

entanto a intimação deveria ser direcionado ao Banco do Brasil.

Assim, considerando que o cumprimento de sentença já foi extinto em 

relação à exequente Geli Soletti, prosseguindo apenas em relação aos 

valores a serem restituídos ao executado, retifiquem-se a distribuição e 

autuação dos polos da presente, devendo constar como exequente 

Aliança Fomento Mercantil Ltda e como executado Banco do Brasil.

Em seguida, intime-se o executado Banco do Brasil para se manifestar 

sobre os documentos de p.287/291, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KUFNER & CIA LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER (RÉU)

OLINTO ANTONIO KUFNER JUNIOR (RÉU)

 

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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003039-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003039-64.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ADILES CADORE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE ajuizada por ADILES CADORE em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 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 sistemática 

normativa vigente, 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 Código de Processo Civil, 

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 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 17/07/2018 às 15:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 
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face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003852-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE BRIXNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003852-91.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: VALDIR JOSE BRIXNER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO 

DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ALTERNATIVAMENTE 

POR IDADE RURAL ajuizada por VALDIR JOSÉ BRIXNER em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Inicialmente, 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. Assim, considerando 

que o pedido contém contribuições mistas, urbanas e rurais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de 

instrução, a qual designo para o dia 21/08/2018 às 14:50. Determino, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004049-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CASSANIGA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004049-46.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUIZA CASSANIGA RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 28/08/2018 às 15:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004501-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FORTUNATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (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: 1004501-56.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MOACIR FORTUNATO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE URBANA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MOACIR FORTUNATO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 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 sistemática normativa vigente, 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 Código de Processo Civil, 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 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004437-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON FERNANDES FRAZAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004437-46.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CLEDISON FERNANDES 

FRAZAO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CLEDISON 

FERNANDES FRAZÃO em face do INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Pretende a parte exequente a reimplantação do auxílio doença, o 

qual foi cessado em razão da ausência do segurado na perícia médica 

administrativa. Todavia, a teor do artigo 101 da Lei nº 8.213/91, com 

redação dada pela Lei nº 9.032 /95, dispõe que “o segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos”. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de imediata reimplantação 

do benefício previdenciário, visto que o seu cancelamento se deu pela 

autarquia ré por ausência injustificada do segurado em perícia/reabilitação, 

na qual o beneficiário é obrigado a comparecer. Oficie-se ao INSS para 

que agende nova perícia médica no exequente, a fim de atestar a sua 

capacidade de trabalho, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com a juntada 

do relatório médico, venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004495-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RAMOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004495-49.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ROSA RAMOS CARVALHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL ajuizada por ROSA RAMOS CARVALHO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. 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 sistemática normativa vigente, 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 Código de 

Processo Civil, 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 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 16/10/2018 às 13:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o 

pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 03 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004470-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004470-36.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos. Analisando os 

autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004513-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004513-70.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: BARATAO GAS E 

AGUA LTDA - ME IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Primavera do Leste/MT, 4 de julho de 2018 Lidiane Memoria Campos 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004735-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KARINA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004735-72.2017.8.11.0037 AUTOR: 

MARIA KARINA GARCIA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,29 de maio de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004719-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ARAUJO PAVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004719-21.2017.8.11.0037 AUTOR: 

CLAUDINEIA ARAUJO PAVAO RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,4 de julho de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006158-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CASTANHEIRO (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006158-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARILENE CASTANHEIRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a 

certidão de ID nº 13086796, informando o equívoco na indicação do CNPJ 

do requerido e, via de consequência, dos atos processuais de intimação e 

citação, DETERMINO a correção do cadastro do requerido nos autos, a fim 

de evitar novas comunicações endereçadas equivocadamente. Sem 

prejuízo, considerando a necessidade de renovação do ato citatório, 

CANCELO esta audiência e REDESIGNO o ato para o dia 07/08/2018 às 

14:50. As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do 

artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para 

cada parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e 

o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora 

deverá trazer suas testemunhas ao ato processual independente de 

intimação realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem 

fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se. 

MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT20846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1001837-52.2018.8.11.0037 AUTOR: RODRIGO ANTONIO 

MARTINS RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado de Citação, recolhendo-a através 

da Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por 

guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência 

será acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 4 de julho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILENE PEREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001083-13.2018.8.11.0037 AUTOR: 

NILENE PEREIRA BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,4 de julho de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISDETE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000487-29.2018.8.11.0037 AUTOR: 

ELISDETE FIGUEIREDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,4 de julho de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002053-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002053-47.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 4 de julho de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBANO BORGHETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000556-61.2018.8.11.0037 AUTOR: 

CARLOS ALBANO BORGHETTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,4 de julho de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOBEL MEDINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004702-82.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: JOBEL MEDINA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Nos termos da 

legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,4 de julho de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004513-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004513-70.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME IMPETRADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por BARATÃO GÁS E 

ÁGUA LTDA EPP contra ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado nos 

autos. Aduz a parte impetrante, em síntese, que é proprietária do veículo 

Caminhão Mercedes Benz 1718, 2010/2011, placa MTT-8899. Alega que o 

motorista do veículo, no dia 24.06.2018, durante uma viagem de Primavera 

do Leste/MT-Campo Grande/MS, dirigiu-se até a cabine de atendimento do 

Posto Fiscal do Estado de Mato Grosso para apresentar nota fiscal da 

mercadoria que transportava, momento em que a nota constava como 

CANCELADA. Relata que o fiscal determinou a apreensão do caminhão, 

que se encontrava carregado com os botijões de gás vazios, bem como 

que foi emitida uma segunda nota fiscal para regularizar a situação. 

Assim, pugna para que seja concedida medida liminar determinando-se a 

imediata liberação do veículo e de sua carga, tendo como fiel depositário o 

impetrante, até a análise do mérito. É o breve relato. Fundamento e decido. 

De início, imperioso destacar que o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê 

a viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor do impetrante, 

ante a existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se 

torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, 

para a concessão de liminar é imprescindível a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para 

obtenção da liminar a comprovação de plano, através de prova 

pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do 

direito, como nas cautelares. Outrossim, sobre a tutela de urgência, o 

artigo 300 do Código de Processo Civil 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 do mesmo códex: “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. Da análise dos autos, mais precisamente do 

Termo de Apreensão nº 1135594-7, extrai-se que a nota fiscal foi 

cancelada pelo emitente, de modo que os produtos encontram-se 

desacobertados de documentação fiscal idônea. Como se sabe, a 

apreensão de mercadorias pelo Agente Fiscal não é de todo ilegal, vez 

que o ordenamento admite essa prerrogativa como exceção à regra, 

sendo de rigor aquela insculpida no art. 5º, XV, da Constituição Federal. 

Ademais, importa ressaltar que a exceção à regra constitucional de livre 

trânsito também está prevista na Constituição do estado de Mato Grosso, 

notadamente no §5º do artigo 150, cujo teor é no sentido de ser possível 

limitar o tráfego de bens, desde que a mercadoria esteja desacompanhada 

de documentação fiscal ou acompanhada de nota fiscal inidônea, 

hipóteses em que ficarão retidas até a comprovação da legitimidade de 

sua posse e da regularidade fiscal. Desse modo, verifico que não há 

ilegalidade na conduta do agente de tributos, haja vista que toda 

mercadoria que adentre o território mato-grossense deve, logo no Posto 

Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da 

documentação idônea. Outrossim, não há que se falar em ofensa à 

Súmula nº 323 do STF, que dispõe sobre a inadmissibilidade da apreensão 

de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, visto 

que a multa aplicada foi suspensa administrativamente, conforme 

informado na inicial pelo impetrante. Ante o exposto, presentes os 

requisitos legais, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Notifique-se a 

autoridade coatora do conteúdo desta ação, enviando-lhe uma cópia da 

petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações 

que entender necessárias. Após o decurso do prazo para informações, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público e venham conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 5651-65.2013.811.0037

 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: IOLANI JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IOLANI JOSÉ DE OLIVEIRA, Cpf: 

63380633100, Rg: 3.263.318, Filiação: Benedito José Divino e Gilda José 

de Oliveira (documento), data de nascimento: 15/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Goiania-GO, convivente, auxiliar administrativo, Telefone 

66-9999-9094. 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$ 544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 25 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175115 Nr: 8057-54.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE SALETE SCHMOLLER - ME, IVONE 

SALETE SCHMOLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONE SALETE SCHMOLLER - ME, CNPJ: 

06122695000160 e atualmente em local incerto e não sabido IVONE 

SALETE SCHMOLLER, Cpf: 55132308104, brasileiro(a), servidor publico. 

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$ 814,04 (Oitocentos e quatorze reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 25 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74569 Nr: 6888-42.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINZON & ROMANCINI LTDA - ME, IRACEMA 

PINZON ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PINZON & ROMANCINI LTDA - ME, CNPJ: 

73997934000113 e atualmente em local incerto e não sabido IRACEMA 

PINZON ROMANCINI, Cpf: 38007517120, Rg: 922.130. 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$ 784,56 (Setecentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 27 de abril de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73531 Nr: 5853-47.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL - EPP, 

ALDAIR PEREIRA RIBEIRO, ROBERTO ANTÔNIO LEMES, PAULO CESAR 

MELO BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Aldair Pereira Ribeiro, Cpf: 

35337729187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua São Tomé, Nº 50, 

Bairro: São Cristovão, Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Paulo Cesar Melo Bravo, Cpf: 37866397104, Rg: 

0566682-1 SSPMT MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), motorista, 

Endereço: Rua do Biguá, Nº 30, Bairro: Cond. Tuiuiu, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Executados(as): Livraria e Papelaria Nacional - Epp, CNPJ: 

05936817000190, brasileiro(a), Endereço: Av: São João, Nº 597, Bairro: 

Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Valor das Custas Processuais:215,66

Prazo para pagamento:20

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:Eunice Cidade Carniello - Técnico Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51514 Nr: 6538-59.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DE LIMA NOGUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6538-59.2007.811.0037 (Código 51514)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de MARIA ROSA DE 

LIMA NOGUEIRA – ME, na qual a parte exequente informa o pagamento 

integral do débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

54.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37531 Nr: 120-42.2006.811.0037

 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: NILVA MARIA SAUERESSIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDO OTAVIO ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o advogado do desarquivamento deste, bem como, para, no prazo 

de 10 (dez dias), requerer o que entender de direito, consignando que 

decorrido o prazo os autos serão reenviado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123488 Nr: 6044-87.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
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TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANA FÁTIMA RUBERT, LILIANA FÁTIMA 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6044-87.2013.811.0037 (Código 123488)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO em face de 

LILIANA FÁTIMA RUBERT e outra, na qual a parte exequente informa o 

pagamento integral do débito executado e, assim, requer a extinção do 

feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

21.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45259 Nr: 773-10.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CAPITELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX CAPITELLI, brasileiro(a). 

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$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67781 Nr: 7586-82.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.A. TONELLO E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:202628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R.A. TONELLO E CIA LTDA - ME, CNPJ: 

36916294000143. 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$ 903,66 (Novecentos e tres reais e sessenta e 

seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130521 Nr: 3150-07.2014.811.0037

 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: RUDINETE SOUZA FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUDINETE SOUZA FERREIRA DE PAULA, 

Cpf: 25358561153, Rg: 02928450, brasileiro(a), casado(a), funcionária 

pública, Telefone 66-3488-1495. 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$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 988/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126606 Nr: 9149-72.2013.811.0037

 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): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA, CNPJ: 

24707036000178. 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$ 695,33 (Seiscentos e noventa e cinco reais e 

trinta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018
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Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45101 Nr: 492-54.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C SANFELICE, MARIA CLARA SANFELICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M C SANFELICE, CNPJ: 01426765000150 

e atualmente em local incerto e não sabido MARIA CLARA SANFELICE, 

Cpf: 35640855053, Rg: 9023351, Filiação: Euclides Marques de Oliveira e 

Celia Pedroso de Oliveira, data de nascimento: 12/08/1960, brasileiro(a), 

natural de Julio de Castilhos-RS, divorciado(a), do comércio. 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$ 2.451,00 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta e 

um reais), 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, 22 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126566 Nr: 9109-90.2013.811.0037

 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): BALANÇAS OESTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BALANÇAS OESTE LTDA - ME, CNPJ: 

01643940000161, Inscrição Estadual: 13 194206-9. 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$ 508,28 (Quinhentos e oito reais e vinte e oito 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119684 Nr: 2122-38.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA LEMES LTDA -ME, 

LENITA SAVE MUNDI LEMES, DANIELA SAVE MUNDI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIVRARIA E PAPELARIA LEMES LTDA 

-ME, CNPJ: 07847596000109, atualmente em local incerto e não sabido 

LENITA SAVE MUNDI LEMES, Cpf: 52709922991, Filiação: Paulo Save 

Mundi e Madalena Save Mundi, data de nascimento: 18/05/1963, 

brasileiro(a), casado(a), diretora do centro de ensino primavera, Telefone 

3498-3831 e atualmente em local incerto e não sabido DANIELA SAVE 

MUNDI LEMES, Cpf: 00456906185, brasileiro(a). 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$ 586,15 (Quinhentos e oitenta e seis reais e 

quinze centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69006 Nr: 1315-23.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GANASCINI & PAVEGLIO LTDA-ME, LUCIANO 

GERALDO PAVEGLIO, RENATO GANASCINI, ADENIR ANTONIO TREMEA, 

JUSSELIA DE AVILA MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GANASCINI & PAVEGLIO LTDA-ME, 

CNPJ: 00637644000195, atualmente em local incerto e não sabido 

LUCIANO GERALDO PAVEGLIO, Cpf: 68559151087, Rg: 1016920124, 

brasileiro(a), caminhoneiro, atualmente em local incerto e não sabido 

RENATO GANASCINI, Cpf: 57588678020, Rg: 1041905439, Filiação: Olivio 

Ganascini e Ildete Maria Ganascini, data de nascimento: 31/08/1970, 

brasileiro(a), natural de Tenente Portela-RS, casado(a), atualmente em 

local incerto e não sabido ADENIR ANTONIO TREMEA, Cpf: 42781850900, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JUSSELIA DE 

AVILA MODESTO, Cpf: 67847510006, brasileiro(a). 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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108476 Nr: 7651-09.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, Cpf: 
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36820989920, Rg: 2.073.255, Filiação: Pedro Gonçalves Viana e Cremilda 

de Oliveira Viana, data de nascimento: 19/09/1958, brasileiro(a), natural de 

Francisco Beltrão-PR, casado(a), prefeito, comerciante, agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 516,69 (Quinhentos e dezesseis reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 08 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157691 Nr: 7970-35.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER LUIZ DOS SANTOS

 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: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WENDER LUIZ DOS SANTOS, Cpf: 

93276257149, Rg: 123.7696-5, Filiação: Adelino Oliveira Santos e Josefa 

Luiza dos Santos -. Documento, data de nascimento: 25/09/1981, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), funcionário 

público municipal, Telefone 498-3985/3498-3333. 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$ 386,49 (Trezentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 08 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132310 Nr: 4627-65.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE DIST DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DISMAFE DIST DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS, CNPJ: 37460888000589. 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$ 509,28 (Quinhentos e nove reais e vinte e oito 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 08 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33643 Nr: 1833-86.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVIN & PAVIN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAVIN & PAVIN LTDA - ME, CNPJ: 

03762920000135. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.477,04 (Um mil e quatrocentos e setenta e 

sete reais e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 08 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42935 Nr: 5347-13.2006.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BARBOSA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAEL FERRARI - OAB:24.219, 

Aristoteles Giordani - OAB:36.761, Fábio Fernado Bettin - 

OAB:49.476RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - 

OAB:OAB/MT 8.705, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVO BARBOSA DA COSTA, Cpf: 

24448800997, Rg: 35179267, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 594,11 (Quinhentos e noventa e quatro reais e 

onze centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 11 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48061 Nr: 3368-79.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPCOTTON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

LTDA ME, JOAQUIM AGUIAR DA SILVA, CARLOS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EPCOTTON EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA ME, CNPJ: 05697952000120, Inscrição Estadual: 

13.222.251-5, atualmente em local incerto e não sabido JOAQUIM AGUIAR 

DA SILVA, Cpf: 92821812868, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido CARLOS ALVES DOS SANTOS, Cpf: 39066630949, 

brasileiro(a). 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$ 509,68 (Quinhentos e nove reais e sessenta e 

oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 11 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125433 Nr: 8003-93.2013.811.0037

 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: MDSADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC, JCPDC, JCDS, EADO, AFDC, C&CL, 

MDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de iimar o requerente Município de 

Santo Antônio do Leste-MT para providenciar o pagamento da diligência 

para cumprimento do Mandado de Notificação dos requeridos Edevaldo 

Alves de Oliveira e Marilene de Aguiar Carmo, recolhendo-a através da 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no prazo de 10 (dez) dias apresentar 

comprovante nos autos.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176584 Nr: 8832-69.2016.811.0037

 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: BERNARDINO MUCCELIN

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8832-69.2016.811.0037 (Código 176584)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por BERNARDINO 

MUCCELIN, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a existência de 

omissão na sentença de fls. 66/69, vez que não analisou o pedido de 

tutela de urgência expresso na inicial.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada, ante a ausência de análise 

do pedido de Tutela Antecipada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fls. 

66/69, fazendo constar:

“(...)

 Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da aposentadoria por 

invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua 

inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. (...)”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, com a apresentação das contrarrazões recursais, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de 

estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRUCIO BOMBARDA (EXECUTADO)

BOTCHA PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001160-22.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSIMEIRE SANTOS DUARTE 

EXECUTADO: PETRUCIO BOMBARDA, BOTCHA PNEUS LTDA - ME Vistos. 

Intime-se o exequente/embargado, para se manifestar sobre os bens 

oferecidos à penhora pelo executado/embargante, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010950-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUCIA DA SILVEIRA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 
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Judicial; tendo em vista que na contestação (Id 4762220), o advogado da 

ré requereu exclusividade nas intimações; bem como com fundamento nos 

artigos 269, caput, 270, caput, 272, §§ 2º e 5º, todos do CPC, no artigo 19, 

caput, da Lei nº 9.099/1995 todos c/c Portaria nº 161/2017-PRES; certifico 

que retifiquei a autuação processual para incluir o peticionante, Dr. Alcides 

Ney José Gomes (OAB/MS 8.659), e vinculá-lo à ré, CREFISA S.A.

-CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; assim como impulsiono o 

feito para intimar o referido advogado da sentença no Id 13346502. 

Primavera do Leste/MT, 4 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003869-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO (EXEQUENTE)

LUIZ ARMANDO ANDRADE DE BELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR OAB - SP317336 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1003869-64.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIANA CALVO CARUCCIO, 

LUIZ ARMANDO ANDRADE DE BELLO EXECUTADO: DECOLAR.COM 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, 3 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003420-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003420-09.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ALEXIA GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, A parte executada 

depositou a título de pagamento o valor de R$ 6.183,39 (...). A exequente 

pede a expedição de alvarás nos valores de R$ 4.328.39 em favor desta e 

R$ 1.855,00 (...) em favor da advogada (id. 13713816). Pede, ainda, seja a 

executada intimada a depositar o valor complementar de R$ 5.719,20 (...), 

sob os fundamentos que apresentou, devidamente atualizados até a data 

do depósito. Para tanto, se valeu do cálculo que apresentou no id. 

13271023. Pois bem. Quanto ao valor incontroverso de R$ 6.183,39 (...), 

defiro a imediata expedição de alvarás, conforme solicitado no evento id. 

13713816, devendo ser observado, em relação ao alvará pleiteado em 

favor da advogada, a existência de contrato de honorários ou procuração 

com poderes especiais para receber valores em nome da constituinte. 

Quanto ao pedido de pagamento complementar, vejo da planilha 

apresentada pela exequente, que a mesma, equivocadamente, considera 

uma condenação de R$ 6.000,00 a título de danos morais, quando na 

verdade o valor é de R$ 4.000,00 (...), o que gera inconsistência no 

cálculo apresentado. Assim, intimo-a para retificar o cálculo, apresentando 

nova planilha atualizada, atendo-se ao teor do julgado, bem como deve se 

atentar para que a planilha seja feita em duas etapas: a primeira, com o 

cálculo até o depósito que ela considera parcial; a partir disso, se houver 

saldo devedor remanescente, deve este ser corrigido até a data atual. P. 

Leste-MT, 04 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010248-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010248-33.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Manifeste-se, a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Após, conclusos para julgamento. P. Leste-MT, 

04 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010433-08.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GIUSTTI GUOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, certifico que a sentença proferida nos autos (Id 13396084) 

transitou em julgado, sem interposição de recurso. Destarte, impulsiono o 

feito para intimar a parte devedora a cumprir integralmente a sentença, 

inclusive pelo pagamento da condenação em pecúnia, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Documentos vinculados: Petição de cumprimento 

de sentença, planilha atualizada do(s) débito(s) e documentos dos Id’s 

13865094 e 3552770. Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos 

termos do 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 4 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-66.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL SILVESTRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011813-66.2015.8.11.0037. REQUERENTE: GENTIL SILVESTRI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos, Foi 
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realizado depósito judicial comprovado em Id. 6080379. Houve também a 

deliberação nos autos 8010817-68.2015.811.0037 pela penhora no rosto 

destes autos, em favor do terceiro interessado, Sr. Darcy José Battirola, 

determinada na decisão Id 8107708. Não foram apresentados embargos 

do executado nos autos 8010817-68.2015.811.0037. Foi requerida pela 

parte autora a expedição de alvará no Id 8224260. Também foi requerido 

expedição de alvará por Darcy José Battirola, que é terceiro e credor da 

parte autora em Id 11054845. Em razão disso, determino a expedição dos 

dois Alvarás para liberação de 50% do valor depositado para cada um dos 

interessados, com acréscimos: a) 50% do valor depositado para o Dr. 

Vinicius Bignardi (C/c 3332-4, Agência 5398, Banco Bradesco, CPF: 

017.859.911-59). b) 50% do valor depositado para DARCY JOSE 

BATTIROLA (CPF 553.627.459-72 Banco do Brasil Agencia 3290-5 conta 

corrente: 109355-X) Em não havendo requerimento ulterior, determino, 

desde já, o arquivamento deste processo. Determino à Secretaria 

Judiciária que junte uma cópia desta decisão nos autos 

8010817-68.2015.811.0037. Expeça-se o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 4 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA GUIMARÃES (REQUERIDO)

JULIANA PEREIRA GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000332-60.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JONATAS SILVA DE SOUZA, 

JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME REQUERIDO: JULIANA PEREIRA 

GUIMARÃES, JULIANA PEREIRA GUIMARAES - ME Vistos, Revejo a 

sentença proferida anteriormente e revogo-a no tocante ao pagamento 

das custas processuais, isentando o reclamante de pagá-las, ficando, 

neste ponto, retificada a sentença, eis que acolho as ponderações do 

reclamante sobre seu não comparecimento à audiência de conciliação. 

Com isso, entendo que o recurso inominado perde seu objeto, pois 

satisfeita a pretensão do reclamante formulada no recurso. Arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010955-69.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON LOPES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010955-69.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: JAILSON LOPES RODRIGUES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO S.A. 

Expeça-se de imediato o alvará, em favor do credor, do valor 

incontroverso de R$ 10.738,42 (...), depositado a título de pagamento pelo 

executado. Observe, ao expedir o alvará, caso parte do valor ou o total 

seja no nome do procurador, se o mandato contem poderes especiais 

para receber e dar quitação em nome do constituinte. Intimo o executado a 

depositar o valor complementar devido, de R$ 780,60 (...), no prazo de 05 

dias, sob pena de bloqueio via bacen jud. P. Leste-MT, 04 de julho de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012193-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (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: 

8012193-55.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RENATA SOARES DE MORAIS 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Acolho a justificativa para não apresentação de mais dois 

orçamentos (Id 13930190) Desta feita, evidenciado o não cumprimento da 

decisão concessiva da última tutela de urgência complementar (Id 

13099497), 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, 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, na esteira da decisão anterior que antecipou a 

tutela de mérito, da inércia do réu, bem como diante do pedido posterior de 

bloqueio, postulado pela Defensoria Pública (Id 13930190), defiro o 

sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de 

R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS), para realização de 

CIRURGIA PARA TRATAR LESÃO DO MANGUITO ROTADOR NO OMBRO 

DIREITO, 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 fornecedor ALBERTO PIRES 

DE ALMEIDA, CPF nº 977.236.221.04, Banco do Brasil (001), Agência 

4696-5, Conta Corrente 23904-6, conforme indicado pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento 

da data do procedimento, 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, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002729-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUSA MACHADO (EXEQUENTE)

CLEUSIMAR RODRIGUES CARDOSO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA MARIA SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CLEIA MARIA SILVA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1002729-92.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO DE SOUSA MACHADO, 

CLEUSIMAR RODRIGUES CARDOSO MACHADO EXECUTADO: CLEIA 

MARIA SILVA DE ALMEIDA - ME, CLEIA MARIA SILVA DE ALMEIDA 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$ 

58,81 (quinze reais e trinta 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 OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005155-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZZA PORTES CLARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO WILLIAN DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005155-77.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDREZZA PORTES CLARO 

EXECUTADO: PAULO WILLIAN DE ALMEIDA 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$ 12,95 (doze 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. Desta feita, 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 OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011212-31.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT0015787A (ADVOGADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS CHILEK ALVES TAVARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8011212-31.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: BOMBAS INJETORAS 3 TCHE 

LTDA - ME EXECUTADO: RUBENS CHILEK ALVES TAVARES - ME 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 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 3 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003865-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA CHAVES (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: 

1003865-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA 

CHAVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Foi deferida a tutela provisória de urgência 

satisfativa para dispensar a Fernanda da Silva Chaves o medicamento 

Enoxaparina Sódica 40 mg, no prazo de 03 (três) dias (Id 13660931). No 

entanto, os requeridos não cumpriram a decisão e, 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(s) neste sentido. Por essa 

razão a Defensoria Pública requereu o bloqueio e sequestro de verba 

pública (Id 13972376). Juntou orçamentos (Id 13606875). Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também 

tem incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos 

individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da decisão 

que antecipou a tutela de mérito, bem como das ponderações do Município 

de Primavera do Leste/MT, no que tange ao financiamento da saúde entre 

os Entes Políticos; defiro o sequestro do numerário somente em face do 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 9.098,46 (nove mil e noventa e oito 

reais e quarenta e seis centavos), para aquisição do o medicamento 

Enoxaparina sódica 40mg, conforme requerido. 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(s) fornecedor(es) com 

orçamento de menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido 

o alvará, intime-se a parte autora a retirar a medicação, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

a aquisição do produto. Com a juntada das notas fiscais relativas à 

aquisição do produto/serviço de saúde, 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, em não havendo incidentes processuais, 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, 4 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010993-52.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA PEREIRA ZENATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DF COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010993-52.2012.8.11.0037. EXEQUENTE: POLLYANA PEREIRA ZENATTI 

EXECUTADO: DF COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA - ME Vistos, Trata-se de processo já sentenciado (Id 

3457580), em fase de cumprimento de sentença, em que a tentativa de 

penhora no Sistema Bacen-Jud restou frustada por inexistência de saldo, 

bem como a certidão do Oficial de Justiça foi no sentido de não efetuar a 

penhora dos bens indicados pelo credor, por não localizá-los. Também 

houve deferimento de penhora de valores na Cooperativa de Crédito 

SICOOB, e da mesma forma resultou inexitosa conforme Certidão do 

Oficial de Justiça em ID 4920085. Por esta razão, a parte autora requereu 

a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa DF 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. No 

entanto, a parte autora não demonstrou o abuso da personalidade jurídica, 

seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, cujos 

requisitos devem ser interpretados restritivamente, nos termos do 

enunciado abaixo transcrito, verbis: “Enunciado 282 - O encerramento 

irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para 

caracterizar abuso da personalidade jurídica.” (Conselho da Justiça 

Federal - IV Jornada de Direito Civil) Portanto, incabível desconsiderar a 

personalidade jurídica pelo mero encerramento das atividades da 

requerida, dado que este não constitui requisito do artigo 50 do Código 

Civil. Posto isso, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, contudo faculto novamente à parte autora que indique bens 

passíveis de penhora ou ainda requeira o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995. Intime(m)-se. Primavera do Leste/MT, 4 

de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000585-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SIMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MICAEL MELQUI BERNARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(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: 

1000585-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ROBERTO SIMAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MICAEL MELQUI BERNARDO DOS SANTOS Vistos, 

Tendo em vista o vencimento da 5ª mensalidade, decorrente da internação 

do requerido/paciente, em 09.02.2018, nota fiscal e relatório de 

acompanhamento psicológico do(a) paciente em Id 13995870; inexistindo 

informações que infirmem tais documentos; bem como considerando-se a 

efetivação do bloqueio da conta do Estado de Mato Grosso, em valor 

suficiente para o adimplemento dos 4 (quatro) meses restantes ao 

tratamento previsto (Id 13494027); determino a expedição de alvará para 

pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),em favor da 

comunidade terapêutica Liberdade-Centro de Intervenção e Reabilitação 

para adimplemento da 5ª mensalidade, conforme nota fiscal nº 977 (Id 

13995870). Comunique-se à comunidade terapêutica Liberdade-Centro de 

Intervenção e Reabilitação de que deverá continuar encaminhando, à 

Secretaria da 5ª Vara, a nota fiscal comprobatória do serviço, em nome do 

Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere. Intime(m)

-se. Serve a presente decisão de ofício/mandado. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208960 Nr: 3678-02.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Código 208960

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 16:45 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204750 Nr: 1697-35.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELSON PEREIRA SILVA, ANTONIO 

ALMEIDA ALVES JÚNIOR, WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE, 

MEIRIVALDO LINO PEREIRA, LUAN UALISSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

KAROLINA LAURA DA SILVA - OAB:22674/0, MARCELO ALVES 

CAMPOS - OAB:MT 14762, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 

10.944

 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, 03 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 124883 Nr: 7452-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Paulo Castaldo Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Código 124883

Diante da Portaria nº 856/2018, que fixa horário excepcional de expediente 

nas unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual de Mato 

Grosso (7h às 11h) no dia 06 de julho de 2018, redesigno a Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca para o dia 23/11/2018 

(sexta feira) às 12:00 horas.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE MATOS VENANCIO - 

OAB:24835

 Autos Código 143811

Considerando que no dia 02 de julho de 2018 foi suspenso o expediente, 

conforme Portaria n. 841/2018, redesigno a audiência para o dia 

20/08/2018 às 17:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202625 Nr: 544-64.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI 

PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, ROMARIO 

ALVES DOS SANTOS, ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCIMAR 

LUSTOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Autos cód. 202625

Vistos.

1. Indefiro o pedido de fls. 205/208 e mantenho a decisão de fl. 132 por 

seus próprios fundamentos.

2. Por fim, diante da Portaria nº 841/2018, que declarou ponto facultativo 

no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 2 de julho de 2018, 

redesigno a audiência aprazada à fl. 190 para o dia 22.08.2018 às 16:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de julho de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205783 Nr: 2148-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO REIS DE CARVALHO, JEAN REIS DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos Código 205783

Considerando que no dia 02 de julho de 2018 foi suspenso o expediente, 

conforme Portaria n. 841/2018, redesigno a audiência para o dia 

11/07/2018 às 17:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210343 Nr: 4261-84.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERREIRA DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Vilalva Júnior - OAB:

 Código 210343

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 14:35 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209617 Nr: 3958-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE MELO DIAS, MARIA 

AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY STELLA MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MS 6191

 Código 209617

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 128133 Nr: 1066-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS DE FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laisa de Freitas da Silva 

Oliveira - OAB:OAB-MT 18.588-0

 Código 128133

Vistos, etc.

Diante do quanto aduzido pelo Ministério Público retro, designo audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 

03.09.2018 às 16h40min.

Intime-se.

Primavera do Leste, 29 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208159 Nr: 3286-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/O

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em 

todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 29.08.2018 às 16:00 horas.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 

4 de julho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208043 Nr: 3215-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 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 
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52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 5069-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA, ELI PADILHA 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 144270 Nr: 1741-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTINO FREIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116852 Nr: 7507-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLAIR MARTINS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/O

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 100972 Nr: 562-32.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN MACEDO DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62567 Nr: 2682-19.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO RODRIGO ARAÚJO DA SILVA, ELIZEU 

DA SILVA, VALNEIS NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 155071 Nr: 6791-66.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BELONI 

MIGUEL VENDRUSCOLO, CESAR CLESER LEAL, PAULO HENRIQUE 

PEREIRA DA SILVA, LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, RONICLEIA 

FRANCO RODRIGUES, VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 

5280-A, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 140065 Nr: 10263-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.
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Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 139206 Nr: 9806-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

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: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:MT 7297, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120265 Nr: 2739-95.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAREDE AGUIAR DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974/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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196071 Nr: 6971-14.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIELSON ALMEIDA BONFIM, VALDEMI 

FRANÇA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135573 Nr: 7243-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON RAUF NOGUEIRA GOMES, 

SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166208 Nr: 3268-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON RAUF NOGUEIRA GOMES, 

SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 110558 Nr: 878-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO FRANCISCO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 149145 Nr: 3924-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIBAS NABUCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 165594 Nr: 2944-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIBAS NABUCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204829 Nr: 1720-78.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 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 no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003134-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MELO E SILVA (EXECUTADO)

 

1003134-85.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 4 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003257-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON MEIRA DOS SANTOS OAB - PR55629 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

1003257-83.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 4 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155008 Nr: 6456-04.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBO AUTO ELETRICA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Autos n. 6456-04.2016.811.0040 – Código: 155008.

 Vistos etc.

 Considerando que esta magistrada estará afastada das funções 

jurisdicionais, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 

12 de Setembro de 2018, às 14h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho 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.: 141264 Nr: 11243-13.2015.811.0040

 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
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 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHSC, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11243-13.2015.811.0040 – Código: 141264.

 Vistos etc.

 Considerando que esta magistrada estará afastada das funções 

jurisdicionais, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 

05 de Setembro de 2018, às 16h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho 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.: 99896 Nr: 2580-46.2013.811.0040

 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): LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047, SANDRA 

SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Autos n. 2580-46.2013.811.0040 – Código: 99896..

 Vistos etc.

 RECEBO o processo na fase que se encontra.

 No mais, já tendo sido analisadas as preliminares arguidas na 

contestação, DECLARO O FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do 

CPC.

 Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre o seguinte ponto controvertido: a destruição, ou não, 

mediante uso de fogo de 151,23 hectares de vegetação nativa do bioma 

amazônico no ano de 2011, conforme auto de infração n. 681230, sem 

prejuízo de outros que podem ser sugeridos pela parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental, pericial e o testemunhal.

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem as 

provas que pretendem produzir, lembrando que, no caso em tela, o ônus 

probatório observará a regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do 

CPC.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 04 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando 

dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 

endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 

meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único, do NCPC).Por 

derradeiro, ATENDA-SE o ofício de fl. 183.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 03 de Julho de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103231 Nr: 6228-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA BACELAR DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

embargante, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, e, consequentemente, CONVERTO o mandado 

inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.TRANSITADA EM JULGADO, intime-se o autor 

para apresentar cálculo atualizado da dívida (art. 798, I, “b”, do CPC), 

requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, 

CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da 

dívida.Não havendo pagamento voluntário, EXPEÇA-SE o necessário ao 

prosseguimento da execução.Condeno a embargante no pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 

o valor causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

INTIMEM-SE.Às providências.Sorriso/MT, 04 de Julho de 2018.Paula Saide 

Biagi MessenMussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19022 Nr: 3347-36.2003.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUGLEAUX JEAN PUVA(espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2003/468 Código: 19022

Inventariante: Tedy Wendell Puva

Sentença com mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de inventário ajuizado por Tedy Wendell Puva em relação aos 

bens deixados por Blougleaux Jean Puva, todos devidamente qualificados 

nos autos, consoante petição inicial de fls. 02-03 e documentos que a 

acompanham, fls. 04-08.

Reportando a decisão de fls. 187-189, verifica-se que restou cumprida a 

determinação faltante, qual seja a apresentação de plano de partilha às 

fls. 190-194.

 Portanto, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada às fls. 

190-194, relativamente ao bem deixado pelo de cujus.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE o competente 

formal de partilha.

 P.R.I.C.

Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83814 Nr: 2929-20.2011.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ROGOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GROSCON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT, MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Evangelista Ferreira 

da Silva - OAB:

 Autos nº 2929-20.2011.811.0040 - Código Apolo: 83814.

Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos 

morais, materiais e lucros cessantes proposta por ANDRÉ ROGOSKI em 

desfavor de GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi sentenciado às fls. 263-266.

Às fls. 318-330 fora proferida decisão pelo E. Tribunal de Justiça julgando 

o recurso de Apelação interposto.

 Entre um ato e outro, às fls. 342-343, as partes juntaram aos autos termo 

de acordo, requerendo a homologação do mesmo e a extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Pois bem. Sem delongas, verifico que estão presentes os requisitos 

autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes ANDRÉ 

ROGOSKI e GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

encartado às fls. 342-343, que passa a fazer parte integrante da 

presente, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS processuais e HONORÁRIOS na forma avençada pelas partes.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. DISPENSADA a intimação das partes, nos termos do item 

5.3.6 da CNGC/MT inserido pelo Provimento nº 20/2007/CGJ. TRANSITADO 

EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122283 Nr: 779-27.2015.811.0040

 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: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

EIRIELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Aparecida Mendes 

Zimer - OAB:, MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA DE AVILA - 

OAB:10263-B, RICARDO DOS SANTOS ABREU - OAB:17142/PR, 

SAMIRA NABBOUH ABREU - OAB:17.143/PR

 Posto isso, nos termos do art. 701, § 2º do NCPC, rejeito os embargos 

monitórios apresentados e, via de consequência julgo procedente o pedido 

inicial para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial 

em demérito da requerida Benapar Obras de Infraestrutura Eirieli, na 

quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data de 

vencimento de cada obrigação. Condeno a embargante/requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, valendo 

anotar que quando do despacho inicial não houve fixação de 

honorários.Por conseguinte, julgo extinto os embargos, na forma do art. 

487, I do CPC.Em consequência, determino o prosseguimento do feito, 

convertendo o mandado inicial em mandado executivo.Procedam-se as 

retificações pertinentes.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado nos autos, intime-se a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, apresentando cálculo atualizado da 

dívida (art. 798, inciso I, alínea a, do NCPC).P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31313 Nr: 503-11.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n° 503.11.2006.811.0040 (Cod. 31313)

 Vistos etc.

 Diante da irresignação da Exequente com a nota devolutiva do 1º Ofício 

de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Tapurah, Mato Grosso, 

deve a interessada adotar as providências pertinentes a suscitação de 

dúvidas ao Juízo competente, isto é, Diretoria do Foro da Comarca de 

Tapurah, o qual exerce a função de corregedor permanente dos cartórios 

extrajudiciais daquela Comarca.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho 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.: 82271 Nr: 1148-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA SILVA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1148-60.2011.811.0040 – Código Apolo: 82271.

 Vistos etc.

 Tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública Estadual de fls. 

196/197, em consonância com o disposto no art. 183 do CPC, DEFIRO o 

pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado, devendo a 

Secretaria da Vara observar as disposições constantes na CNGC/MT.

 Anoto que, embora esta magistrada tenha determinado em alguns feitos a 

intimação na forma do disposto no art. 412, §6º, da CNGC, instruída com 

cópia integral dos autos, in casu, resta impossibilitada dado ao elevado 

número de páginas no presente feito.

 No mais, INTIME-SE o inventariante para se manifestar quanto o petitório 

de fl. 198, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho 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.: 101742 Nr: 4638-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4638-22.2013.811.0040 – Código Apolo: 101742.

 Vistos etc.
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 A princípio, DEFIRO a substituição processual requerida.

 PROCEDAM-SE as alterações necessárias junto ao Cartório Distribuidor, 

Sistema Apolo e capa dos autos, inclusive, com relação ao patrono da 

parte autora.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho 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.: 113029 Nr: 4791-21.2014.811.0040

 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): JOAQUIM CHIODI, FERNANDO AUGUSTO 

SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4791-21.2014.811.0040 – Código: 113029.

 Vistos etc.

 Diante do pleito de fls. 96/97, consigna-se que a penhora de bem imóvel 

requerido pressupõe a mera juntada da certidão atualizada da matrícula, 

nos termos do art. 845, § 1º, do CPC.

 Assim, INTIME-SE a exequente a juntar a matrícula atualizada, no prazo de 

30 dias.

 Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Julho 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.: 125754 Nr: 2862-16.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVERN BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Autos n. 2862-16.2015.811.0040 – Código: 125754.

 Vistos etc.

 Ante a certidão encartada em id. 97, REDESIGNO a solenidade para o dia 

10 de Setembro de 2018, às 08h30min, a ser realizada pelo CEJUSC.

 INTIME-SE a executada no endereço declinado à fl. 96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001817-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LORIVAL ZIMMERMAN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

V. D. S. Z. (HERDEIRO)

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

D. S. Z. (HERDEIRO)

DARI MACHADO ZIMMERMANN (HERDEIRO)

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

FERNANDO CARLOS MACHADO ZIMMERMANN (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos n. 1001817-86.2017.8.11.0040 Requerente: 

Cleidiane Oliveira de Souza Inventariado: Dari Lorival Zimmerman 

Representante: Newton Acunha Rocha, Janone da Silva Pereira Vistos, 

etc. Considerando a apresentação das primeiras declarações pela 

inventariante ao id. 81451148, CITEM-SE os interessados por Oficial de 

Justiça, inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, 

com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as 

citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações 

(art. 627 do CPC). Após, ABRA-SE vista dos autos a Fazenda Pública para 

que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações (art. 629 do CPC). No mais, 

PROCEDA-SE a Secretaria Judiciária o apensamento do pedido de 

habilitação de crédito indicado ao id. 7248404, aos presentes autos. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001817-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LORIVAL ZIMMERMAN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

V. D. S. Z. (HERDEIRO)

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

D. S. Z. (HERDEIRO)

DARI MACHADO ZIMMERMANN (HERDEIRO)

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

FERNANDO CARLOS MACHADO ZIMMERMANN (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO da inventariante, na pessoa de seu representante processual, 

para que apresente o endereço de FERNANDO CARLOS MACHADO 

ZIMMERMANN, herdeiro do inventariado, para que se possa proceder a 

citação do mesmo, nos termos da decisão de id. 11941559.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003049-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003049-02.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ISMAEL ANDRADE DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido de liminar movida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de ISMAEL 

ANDRADE DE SOUZA, pugnando, em breve síntese, a apreensão do 

veiculo descrito na inicial. Para concessão da liminar, de acordo com a 

legislação e a jurisprudência, é necessário que credor demonstre a mora 

do devedor, por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, 

consoante ao disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69. Na mesma 

toada, o enunciado da Súmula n. 72 da Súmula do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, prevê “a comprovação da mora é indispensável à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a 

notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida e entregue no 

endereço residencial constante do contrato, não sendo necessário, 

porém, o recebimento pessoal pelo devedor. Ocorre que, in casu, a 

notificação expedida pelo credor não teve o condão de constituir em mora 

o devedor (Id. 13587514), vez que a entrega do AR não pode ser 
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efetuada. Em outro ponto, verifica-se que o autor não recolheu as custas 

e taxas processuais. Desta, DETERMINO a intimação da parte requerente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove nos autos a mora do devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 2º 

do Dec. Lei 911/69, bem como providencie o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, ut parágrafo 

único do art. 321, do CPC. Ressalte-se que a ausência de recolhimento 

das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003040-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerente, através de 

seu advogado para comparecer na Secretaria da Segunda Vara para 

retirar a Certidão de Casamento devidamente averbada. Sorriso, 04 de 

julho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002739-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO GALGANI DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 07/08/2018 às 09h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85247 Nr: 4566-06.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIETE DE MIRANDA RODOVALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVELLO E BARZOTTO LTDA, SILVANIA 

ÂNGELA DE OLIVEIRA NOVELLO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

ANDRÉIA PREZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Faustino Lacerda de 

Albuquerque - OAB:339010, EDENIR RIGHI - OAB:8484, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Código nº 85247.

Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolveram por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente extinção do feito (fl. 637-639).

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista a informação de que os dados bancários da parte autora 

estavam divergentes no termo de acordo, e por este motivo o pagamento 

da obrigação foi realizado via depósito judicial, DETERMINO a intimação da 

parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados 

bancários.

Vindo a informação, desde já fica AUTORIZADA a expedição de alvará 

para levantamento do valor de fls. 642-verso.

As custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sob o valor da causa, deverãos ser pagas por ambas as partes em fração 

igual, conforme art. 90, § 2º, do CPC, todavia, fica suspensa a cobrança 

em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

As partes renunciam ao prazo recursal, de modo que, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40475 Nr: 3306-30.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA FACHETTI BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para 

determinar que o embargado/exequente retifique os cálculos da execução 

a fim de aplicar a taxa anual de juros remuneratórios de 39,62%, mantidos 

os demais critérios adotados na planilha do credor.De outro lado, DEFIRO o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pela 

embargante.Sem custas a pagar ou ressarcir, vez que a embargante é 

beneficiária da justiça gratuita.Ante a sucumbência recíproca, cada parte 

arcará com os respectivos honorários advocatícios.Traslade-se cópia 

desta sentença para os autos principais (36794, em apenso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20382 Nr: 569-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEIBCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Vistos, etc.

Uma vez que o destinatário da quantia e a conta bancária, indicados à fl. 

292, são distintos daqueles constantes da transação firmada entre as 

partes (fl. 273), MANIFESTE-SE a requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao pleito de fls. 291/296.

Após, RETORNEM conclusos.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82880 Nr: 1822-38.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA - TV SORRISO -AFILIADA RECORD S/A, 

TELEVISÃO RECORD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, TAYLISE CATARINAROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483/A

 Vistos, etc.

Inicialmente, quanto ao pleito de fls. 412/421, tratando-se de objeção 
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processual, portanto, cognoscível a qualquer tempo, verifico que assiste 

razão à requerida.

 Com efeito, extrai-se da narrativa esposada na inicial que os fatos 

alegadamente lesivos ao autor não foram imputados à empresa Rádio e 

Televisão Record S/A, que foi incluída no polo passivo pela mera 

circunstância de que é afiliada sua a requerida TV Sorriso, sendo essa a 

responsável pela promoção e divulgação do conteúdo/matéria televisivo 

local que consubstancia a causa de pedir da ação.

Aliado a isso, denota-se pelo contrato de afiliação juntado às fls. 146/154, 

firmado entre a reclamada Rádio e Televisão Record S/A e a empresa TV 

Gazeta Ltda., que esta última declarou ser a única detentora dos canais 

para operar a retransmissão nas localidades relacionadas no Anexo I do 

contrato (Cláusula I, item I.1), entre as quais está a cidade de Sorriso/MT, 

onde opera a TV Sorriso.

 Disso se extrai a manifesta ilegitimidade da requerida Rádio e Televisão 

Record S/A para figurar no polo passivo da ação.

Por outro lado, uma vez reconhecida a ilegitimidade ad causam da ré 

supracitada, tem-se por prejudicada a denunciação da lide formulada em 

sua contestação, à fl. 137.

Desse modo, DECLARO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com relação à 

requerida Rádio e Televisão Record S/A. Em consequência, INDEFIRO o 

seu pedido de denunciação da lide em face de TV Gazeta Ltda (fl. 137).

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da demandada Rádio e Televisão Record S/A, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

No mais, CUMPRA-SE o que determinado à fl. 418, ficando a requerida 

Rádio e Televisão Record S/A dispensada de comparecer à audiência de 

conciliação.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83040 Nr: 1996-47.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD AGROINSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA, OLAVO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MATIAS PANIZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO MATIAS PANIZZA, Cpf: 

05579627904, 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, dos termos da ação executiva 

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

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

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

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

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

PARA ENTREA DE COISA INCERTA, PROPOSTA POR ADD AGROINSUMOS 

E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA EM FACE DE CLAUDIO MATIAS 

PANIZZA, QUE EM CONFORMIDADE COM O AUTOS, FORA ADQUIRIDO 

ALGUNS FERTILIZANTES PELO SISTEMA DE PERMUTA, NO ENTANTO O 

EXECUTADO NÃO ENTREGOU A QUANTIDADE ACORDADA, E O 

EXEQUENTE CUMPRIU COM AS TRANSFERÊNCIAS DE BENS CONFORME 

ACORDO, O QUE RESULTOU NA LIDE REQUERENDO COISA INCERTA COM 

FULCRO NO ART.621 CPC.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 120.000,00 - Valor 

Atualizado: R$ 120.000,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código nº 83040Vistos etc.Trata-se de feito 

aguardando citação e/ou intimação da parte requerida/executada acerca 

de determinação derradeira em razão da ausência de sua localização, 

desta forma, DEFIRO o pedido de fl. 136, devendo a busca pelo endereço 

da parte requerida CLAUDIO MATIAS PANIZZA, CPF: 055.796.279-04, ser 

realizada por meio dos sistemas exclusivamente online (INFOJUD e SIEL), 

utilizando-se os dados informados nos autos (fl. 05). Caso seja 

encontrado endereço diverso dos autos, CITE-SE/INTIME-ME o 

requerido/executado. Todavia, caso reste negativa a busca INTIME-SE a 

parte autora para que requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Sorriso-MT, 20 de 

junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

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

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82880 Nr: 1822-38.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA - TV SORRISO -AFILIADA RECORD S/A, 

TELEVISÃO RECORD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, TAYLISE CATARINAROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483/A

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 24/07/2018 às 09h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca, ficando a 

requerida Rádio e Televisão Record S/A dispensada de comparecer à 

audiência de conciliação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 4373-54.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME, RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, TAYLISE CATARINAROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483/A

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 24/07/2018 às 09h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca, ficando a 

requerida Rádio e Televisão Record S/A dispensada de comparecer à 

audiência de conciliação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 186950 Nr: 11500-67.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, por seu 

procurador, via DJE, para manifestar-se acerca da devolução da Carta 
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Precatória, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003135-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003135-70.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOSIVAN SILVA SANTOS REQUERIDO: ALLINE DOS 

SANTOS PEREIRA Vistos. RECEBO os autos. INTIME-SE a parte autora 

para manifestar em prosseguimento ao feito e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após, vista ao MPE. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002889-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S.A. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 14 

de SETEMBRO de 2018, às 09 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 4 de julho de 2018. DANILA TRINDADE 

JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO ALVES EPIFANIO (RÉU)

E. C. EPIFANIO AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

EDUARDO CAVAZZANA EPIFANIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, 

que designei o dia 14 de SETEMBRO de 2018, às 10 horas, para 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 4 de julho 

de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002532-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

EDUARDO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER NUNES DA SILVA (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para comparecerem à 

Secretaria deste Juízo para assinar o termo de compromisso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108262 Nr: 772-69.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO, NAIR MARCHIORO, FERNANDO 

LUIZ MARCHIORO, NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114959 Nr: 6327-67.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. BADU CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE KZYZANOSKI - 

OAB:19539-0, RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - 

OAB:RJ/108.513, Simone Piloni Zortea - OAB:16716

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138914 Nr: 10091-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOREIRA AGRÍCOLA - ME, BRASIL 

REPRESENTAÇÕES AGROPECUARIA, JOSE RICARDO BRASIL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86258 Nr: 5681-62.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESC, ANTONIO WILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, 

WILDINEIA MARQUES RIBEIRO - OAB:12.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o pagamento realizado. Anoto 

que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita pelo 

pagamento integral do débito e, consequente, extinção do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48478 Nr: 5439-11.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE DE SOUZA FERREIRA BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONROB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gabriela de andrade - 

OAB:19931, Jandesmara Cavalheri - OAB:MT/14586

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o pagamento realizado. Anoto 

que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita pelo 

pagamento integral do débito e, consequente, extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102326 Nr: 5286-02.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATAFORMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo novamente a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital , vez que o 

endereço informado na fl. 73 é insuficiente para ser remetido via correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114647 Nr: 6078-19.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA CONCEIÇÃO SILVA, ASDS, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASDS, AMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAHÃO MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o 

DIA 26 DE outubro DE 2018, ÀS 16:20 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.

2. 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.

3. Ciência a DPE e ao MPE.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50984 Nr: 1244-46.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 VISTOS.

Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Certa promovida por 

OBJETIVA AGRÍCOLA, em face de NEREU JOSÉ SANINI, todos 

qualificados nos autos.

 Intimada e advertida para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, pelo DJE (fls. 90), a parte exequente permaneceu inerte/omissa. 

Ademais, às fls. 94, verifica-se que a parte exequente mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo, demonstrando desinteresse pelo 

deslinde da demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente. Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129097 Nr: 4819-52.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ZULATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HENRIQUE MEYER, MARCOS AURELIO 

DA COSTA

 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: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante ao exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na petição inicial para DECLARAR a validade do negócio 

jurídico realizado entre as partes (fls. 12), reconhecendo a propriedade do 

veículo VW GOL 1.0, COR PRETA, RENAVAN 217958567, CHASSI 

9BWAA05U9BT047886, PLACA NPE 4986, ao autor. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do atual Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, 

estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

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.: 130418 Nr: 5551-33.2015.811.0040

 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: LURDES BERVANGER DE CONTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ BERVANGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, considerando o quanto consta dos autos, e ainda as 

manifestações do órgão ministerial, com fulcro no disposto no art. 1775, § 

3º, do Código Civil, e no art. 747, II, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECRETAR A INTERDIÇÃO 

TOTAL de CELSO LUIZ BERVANGER, bem como nomear a Sra. LURDES 

BERVANGER DE CONTO como sua curadora definitiva, para todos os fins 

jurídicos. Como consequência, julgo extinto o feito, com exame do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem custas ou honorários, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita.EXPEÇA-SE mandado ao 

Cartório de Registro Civil.Preclusa a via recursal, expeça-se termo de 
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compromisso de curatela definitivo, intimando-se a curadora nomeada 

para assiná-lo.Anualmente, desarquivem-se os autos e intime-se a 

curador para que apresente o balanço a que se refere o artigo 1.756 do 

Código Civil. Bienalmente, desarquivem-se os autos e intime-se a curadora 

para que apresente a prestação de contas a que se refere o artigo 1.757 

do Código Civil. Os balanços e prestações de contas deverão ser 

autuados em apenso para análise e aprovação, abrindo-se vista 

primeiramente ao Ministério Público.Ciência ao MPE e à DPE.Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105216 Nr: 8291-32.2013.811.0040

 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: VALDENIR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES TRINDADE, MARIA 

DO CARMO GONÇALVES TRINDADE, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - OAB:12198-B, FERNANDO 

BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por VALDENIR ALVES DE 

OLIVEIRA em desfavor de LOURIVAL GONÇALVES TRINDADE e MARIA 

DO CARMO GONÇALVES TRINDADE, qualificados nos autos. Alega o 

autor, em breve síntese, que foi vítima de um acidente de trânsito causado 

pelo veículo de propriedade da segunda requerida, e conduzido pelo 

primeiro requerido, o qual lhe causou os danos morais e materiais 

descritos na inicial. Por estas razões, ajuizou a demanda, requerendo a 

condenação da parte ora requerida ao pagamento de indenização.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/36.

A requerida Maria do Carmo apresentou contestação e documentos às fls. 

42/62, denunciando à lide a segurado Mapfre Seguros.

A denunciada Mapfre Seguros apresentou contestação e documentos às 

fls. 66/195.

Impugnação à contestação, fls. 208/214.

Às fls. 229/231 o feito foi saneado, designando-se audiência de instrução 

e julgamento, que se realizou às fls. 273.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Conforme narrado na inicial, no dia 23/07/2013, por volta das 23h00min, o 

requerido Lourival, conduzindo embriagado o veículo de propriedade da 

requerida Maria do Carmo, teria perseguido o autor desde a Perimetral 

Sudoeste, sentido Bairro - BR 163, até a Avenida Porto Alegre, quando o 

réu "jogou seu veículo contra a motocicleta do autor, derrubando-o ao 

chão e, acelerando seu automóvel tentou atropelar o autor já em solo, 

quando rolou para o lado e o veículo passou sobre a motocicleta, 

danificando-a e, sem se importar, o requerido seguiu em disparada".

Afirmou o autor que, após o ocorrido, uma guarnição da polícia militar teria 

perseguido o requerido e o conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, 

juntamente com o autor e um amigo, ocasião em que foi registrada a 

ocorrência nº 659 e realizada a constatação de embriaguez do réu 

Lourival.

Alega o autor que sofreu danos materiais relativos ao conserto de sua 

motocicleta, no valor de R$ 1.799,54 (um mil, setecentos e noventa e nove 

reais e cinquenta e quatro centavos), além de danos morais decorrentes 

da angústia causada no momento do acidente, afirmando ainda o autor 

que "a humilhação causada pelo evento, o descaso dos requeridos, lhe 

causara sentimento de impotência, constrangimento e mal psicológico".

Posto isto, para maior clareza da presente sentença, passo a 

fundamentar, por tópicos.

a) Da responsabilidade dos requeridos Lourival Gonçalves Trindade e 

Maria do Carmo Gonçalves Trindade

Compulsando todo o feito, verifico que os fatos alegados pela parte autora 

no que tange à ocorrência do acidente (ato ilícito) não foram contestados 

pelos requeridos, mormente considerando que o réu Lourival é revel (fls. 

41) e a requerida Maria do Carmo Gonçalves Trindade não negou o fato de 

ter sido o primeiro requerido o responsável pela ocorrência do sinistro. 

Vejamos a afirmação da Maria do Carmo quanto ao momento do acidente:

"Aparelharam as motos novamente um do lado esquerdo e o outro do lado 

direito do carro do primeiro Requerido e começaram a buzinar e a xingar, e 

pedindo para o primeiro Requerido parar o carro, e foi nesse pedido para 

que o mesmo parasse o carro que acabou se assustando e virou o 

volante, ocasionando o acidente" (sic)

 Ressalta-se que, inobstante a alegação da segunda requerida de que o 

primeiro requerido causou o acidente porque "achou que seria assaltado" 

pelo autor, por se tratar de veículo com placa de Cuiabá, entendo que a 

parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia (artigo 373, inciso 

II, NCPC), não comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, razão pela qual resta afastada as alegações 

de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente.

Destaco, ainda, que restou comprovado através dos documentos de fls. 

27 e 29, que o requerido Lourival estava embriagado quando ocasionou o 

acidente narrado na exordial, senão vejamos suas declarações prestadas 

logo após a ocorrência:

"Que, o interrogando conforma que havia ingerido bebida alcoólica do tipo 

wisky, onde confirma que ingeriu cerca de 05 (cinco) doses, e após saiu 

dirigindo o veículo acima descrito" (sic).

Deste modo, apreciando a limitada prova documental produzida nos autos 

(art. 371, CPC), entendo como verdadeira a versão sobre os fatos 

apresentada pela parte autora, já que idêntica às declarações prestadas 

perante a autoridade policial (fls. 24) e corroborada com o Boletim de 

Ocorrência de fls. 28 e Auto de Constatação de Embriaguez de fls. 29.

Posto isto, e sendo a requerida Maria do Carmo a proprietária do veículo 

causador do acidente automobilístico (fls. 32), a responsabilidade solidária 

é medida que se impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E 

MOTO - MORTE DO FILHO DOS AUTORES – MOTOCICLETA QUE NÃO 

OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA EXISTENTE NA 

VIA - NEXO CAUSAL E CULPABILIDADE COMPROVADOS – CULPA 

EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIADE 

SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM FUNERAL E 

CONSTRUÇÃO DO JAZIGO – DANO MATERIAL COMPROVADO - 

PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. 

O condutor do veículo, que pretende ingressar numa via preferencial, 

deve agir com diligência, verificando se não há risco de colisão, dando 

preferência para quem está na pista rápida, como determina o Código de 

Trânsito Brasileiro. 2. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro 

responde por danos causados pelo seu uso culposo. A culpa do 

proprietário configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a 

conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua 

autorização, utilizem o veículo. (...)(STJ – 3ª Turma - REsp 1044527/MG - 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 27/09/2011 - DJe 01/03/2012). 3. 

O dano material exige prova. 4. O valor da indenização deve atender aos 

objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se 

em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. 

“...nos casos de morte de filho menor, o pensionamento deve ser de 2/3 

do salário mínimo até a época em que a vítima completaria 25 anos quando, 

ao que se presume, constituiria nova família e diminuiria, assim, o auxílio 

prestado; a partir de então, o pensionamento é devido à base de 1/3 do 

salário mínimo, estendendo-se até os eventuais 65 anos da vítima, ou até o 

falecimento dos pais. (STJ – 4ª Turma - REsp 236.404/SC - Rel. Min. Hélio 

Quaglia Barbosa – julg. 15.05.2007)" (Ap 114104/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) - destaquei.

b) Da denunciação à lide

Sobre a responsabilidade da denunciada, levando em consideração o 

convencimento deste Magistrado acerca dos fatos, no sentido de que o 

requerido Lourival, embriagado, causou intencionalmente o acidente 

descrito na petição inicial, tendo, após perseguição ao autor pelas vias 

públicas, jogado "seu veículo contra a motocicleta do autor, derrubando-o 

ao chão e, acelerando seu automóvel tentou atropelar o autor já em solo, 

quando rolou para o lado e o veículo passou sobre a motocicleta, 

danificando-a e, sem se importar, o requerido seguiu em disparada no 

sentido Av. Porto Alegre - centro" (sic.), entendo que houve a perda da 

garantia do segurado, conforme previsto no artigo 768 do Código Civil, in 
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verbis:

"Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar 

intencionalmente o risco objeto do contrato"

Ora, a perda da garantia está vinculada à intenção do segurado em 

agravar o risco, causando o sinistro, que foi justamente o que ocorreu, 

ainda mais levando em consideração a incontestável embriaguez do 

requerido Lourival (fls. 29). A propósito, vejamos os julgados abaixo:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 

AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. 

SEGURADORA. RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. O 

propósito recursal é julgar acerca da eficácia da cláusula de exclusão da 

cobertura securitária na hipótese de o acidente de transito ser causado 

pelo segurado em estado de embriaguez e, ainda, da possibilidade de 

condenar a seguradora direta e solidariamente ao pagamento da 

indenização. Tem-se nesse julgamento duas lides distintas: a principal, 

onde se deve decidir acerca da responsabilidade do autor em reparar a 

vítima pelo dano causado e a lide secundária, decorrente da denunciação 

do réu, para decidir sobre a existência de direito de regresso do segurado 

em face da seguradora. Diante da denunciação da lide à seguradora por 

parte do segurado, pode a denunciada: (i) aceitar a denunciação e 

contestar o pedido autoral ou (2) se contrapor à própria existência de 

direito de regresso do segurado. A aceitação da denunciação da lide e a 

contestação dos pedidos autorais por parte da seguradora fazem com 

que esta assuma posição de litisconsorte passivo na demanda principal, 

podendo ser condenada direta e solidariamente a pagar os prejuízos, nos 

limites contratados na apólice para a cobertura de danos causados a 

terceiros. O mesmo raciocínio não se aplica, entretanto, quando a 

seguradora contesta a existência de direito de regresso do segurado. 

Nesse contexto, deve o Tribunal julgar a questão em lide secundária. Na 

espécie se conclui por não ser possível a cobrança direta e solidária da 

seguradora. É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na 

hipótese de dano causado por segurado dirigir em estado de embriaguez. 

A ingestão de álcool conjugada à direção viola a moralidade do contrato de 

seguro, por ser manifesta ofensa à boa-fé contratual, necessária para 

devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico 

do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de 

minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo 

mutual. A nocividade da conduta do segurado se intensifica quando há 

também violação da própria literalidade do contrato, em manifesto 

descumprimento à pacta sunt servanda, imprescindível para a 

sustentabilidade do sistema securitário. Contratos de seguro tem impactos 

amplos em face da sociedade e acabam influenciando o comportamento 

humano. Por isso mesmo, o objeto de um seguro não pode ser 

incompatível com a lei. Não é possível que um seguro proteja uma prática 

socialmente nociva, porque esse fato pode servir de estímulo para a 

assunção de riscos imoderados, o que contraria o princípio do 

absenteísmo, também basilar ao direito securitário. A revisão da 

compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o 

valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Há incidência da Súmula 7/STJ, 

impedindo o acolhimento do pedido. Parcial provimento" (STJ, REsp 

1441620/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ 

Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/06/2017, DJe 23/10/2017) - destaquei.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR, FILHO DA SEGURADA. AGRAVAMENTO 

INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO 

DA CORTE DE PISO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O presente agravo interno foi interposto contra 

decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, 

nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão 

de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 

2. A matéria aqui tratada foi objeto de exame pela eg. Terceira Turma 

desta Corte no julgamento do REsp nº 1.485.717/SP, de relatoria do em. 

Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, que firmou orientação de que 1) o 

agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se 

encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os 

condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O 

agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC/02 envolve tanto o 

dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância 

(culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia 

a prática do ato (culpa in eligendo); 2) o seguro automotivo não pode 

servir de estímulo para a aceitação de riscos excessivos que, 

repetidamente, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao 

volante. A função social desse negócio jurídico o torna instrumento de 

valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia 

com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos a fim de proteger a 

segurança pública no trânsito; 3) à luz do princípio da boa-fé, pode-se 

concluir que o segurado, ao ingerir bebida alcoólica e assumir a direção do 

veículo ou emprestá-lo a alguém desidioso, que irá, por exemplo, fazer uso 

de álcool (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das 

partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os 

deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação; e, 4) 

constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool 

(causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - 

ônus probatório que compete à seguradora -, há presunção relativa de 

que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena 

do art. 768 do CC/02. 3. Logo, o acórdão de origem encontra-se alinhado 

com a jurisprudência desta Corte, sendo inafastável, no caso em tela, a 

incidência da Súmula nº 83 do STJ, aplicável também aos recursos 

especiais interpostos pelas alíneas a e c do permissivo constitucional, 

segundo iterativa jurisprudência aqui dominante. 4. Não sendo a linha 

argumentativa apresentada pela segurada capaz de evidenciar a 

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o 

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado 

impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios 

termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da 

anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a 

multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o 

valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro 

recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 

5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de 

multa. (STJ, AgInt no REsp 1632921/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 08/08/2017) - destaquei.

Deste modo, e levando em consideração a cláusula 30, item 3, "g" (fls. 

139/140), AFASTO a responsabilidade da denunciada Mapfre Seguros 

Gerais S/A.

c) Dos danos materiais

Pleiteou a parte autora pela condenação dos requeridos no pagamento de 

danos materiais, consistente no pagamento das despesas relativas ao 

conserto de sua motocicleta. Para tanto, juntou os documentos de fls. 

33/35, que comprovam o prejuízo material de R$ 1.789,37 (um mil, 

setecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) para o reparo 

de seu veículo.

Sendo assim, comprovado o dolo do requerido Lourival em causar o 

acidente, o dano material e o nexo causal entre a ação praticada e o dano, 

e, igualmente, a responsabilidade solidária da parte requerida Maria do 

Carmo, proprietária do veículo, a condenação dos requeridos no 

pagamento de reparação de danos materiais no valor descrito acima é 

medida que se impõe.

A propósito, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRAVESSIA DE 

VIA PREFERENCIAL – FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA – DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS – CONSERTO DO VEÍCULO DANIFICADO 

COM O ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O 

Boletim de Ocorrência, na ausência de qualquer outro meio de prova, 

possui presunção de veracidade, ainda mais quando, como no caso, a 

narrativa dos fatos decorreu das declarações de ambos os condutores. 2. 

Aquele que, sem a cautela necessária, adentra na via preferencial, 

infringe o art. 44 do Código de Transito Brasileiro. 3. Restando 

comprovada a culpa exclusiva do réu no acidente, o nexo causal e os 

danos causados ao autor, é possível a indenização na extensão dos 

danos, conforme prevê os artigos 186 e 927 do Código Civil. 4. Os danos 
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patrimoniais ou materiais são passíveis de ressarcimento quando 

efetivamente demonstrados os prejuízos e o nexo causal com a conduta 

do réu" (TJMT, Ap 50858/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 21/06/2017) - destaquei.

d) Dos danos morais

Pleiteia também o autor pela condenação dos requeridos no pagamento de 

indenização por danos morais, afirmando o requerente que "a humilhação 

causada pelo evento, o descaso dos requeridos, lhe causara sentimento 

de impotência, constrangimento e mal psicológico, caracterizam 

sobremaneira os danos morais ocasionados aos autor, devendo ser 

indenizado pelo ilícito causado como forma de recomposição" (sic.).

No entanto, em que pesem as alegações do autor, entendo que não restou 

comprovada a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, ainda mais 

considerando que o requerente não se feriu no evento e não foram 

produzidas quaisquer provas a demonstrar que o ato ilícito resultou em 

lesão a direito da personalidade, agredindo seu íntimo, ocasionando dor e 

angústia, passíveis de ensejar dano moral.

Não se trata aqui de dano moral in re ipsa, exigindo-se, portanto, prova 

concreta nos autos de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não 

ocorreu. Neste sentido, vejamos o entendimento abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – 

INFRINGÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (PARADA OBRIGATÓRIA) 

- INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONFIGURADA – CULPA EXCLUSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ACORDO COM O REQUERIDO 

– APLICABILIDADE DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL - INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA 

DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA, HUMILHANTE, DE SOFRIMENTO E/OU 

ANGÚSTIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo culpa exclusiva do condutor de veículo que 

avançou sinalização de parada obrigatória e causou o acidente de 

trânsito, é dever do condutor a serviço da empresa, bem como desta, 

solidariamente indenizar o condutor do veículo envolvido no sinistro, a 

título de danos materiais. Caso não seja demonstrada a situação ofensiva 

à honra, à imagem, bem como a exposição vexatória, humilhante e/ou 

aviltante à pessoa (condutora do veículo sinistrado – vítima do acidente de 

trânsito) não há falar em deve indenizatório a título de dano moral" (TJMT, 

Ap 31292/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 

15/08/2017)

DISPOSITIVO

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na petição inicial para CONDENAR, solidariamente, os requeridos 

LOURIVAL GONÇALVES TRINDADE e MARIA DO CARMO GONÇALVES 

TRINDADE ao pagamento ao autor de indenização por danos materiais no 

valor de R$ 1.789,37 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e 

sete centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da ocorrência do evento danoso (23/07/2013), conforme Súmula 54 

do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo 

(03/10/2013 - fls. 33), nos moldes da Súmula 43 do STJ.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.

Em atenção ao disposto no artigo 86 do CPC, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, 

do CPC, na proporção de 50% a cargo dos requeridos e 50% a cargo do 

autor, ficando contudo suspensa a cobrança em relação ao requerente, 

uma vez que desde já defiro os benefícios da AJG pleiteados no item 'b' de 

fls. 17.

Lado outro, com fundamento também no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a denunciação da lide em relação à MAPFRE 

SEGUROS S/A, atribuindo à denunciante MARIA DO CARMO GONÇALVES 

TRINDADE o pagamento das custas respectivas, mais 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, devidamente CERTIFICADO, nada mais sendo 

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

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte adversa 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106437 Nr: 9501-21.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. HOFFMANN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Tratam-se de Embargos à Execução opostos por LB HOFFMANN & CIA 

LTDA (“Sol Supermercado”) em face de Ministério Público Estadual. Custas 

recolhidas às fls. 24 dos autos. Manifestação ministerial às fls. 34/40.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Sem delongas, os documentos acostados aos autos do feito executivo em 

apenso (Código 103839) demonstram que a parte ora embargante cumpriu 

a obrigação estipulada no TAC. Tanto é assim que o próprio Parquet 

pugnou naqueles autos a extinção do feito pelo adimplemento da 

obrigação. É inegável, portanto, a perda de objeto da presente demanda.

Ante ao exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, face à perda 

superveniente de interesse processual. Sem custas e honorários 

advocatícios.

Preclusa a via recursal, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de praxe.

Ciência ao MPE.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40244 Nr: 3103-68.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE ZIMPEL, ELTON RENATO 

HOLLENBACH ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SERGIO RUDIMAR 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 VISTOS.

1- Converto o julgamento em diligência e determino a prévia intimação das 

partes para que se manifestem sobre a documentação juntada às fls. 

408/421 dos autos, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 437, § 1º, do 

NCPC.

2- Após, tornem conclusos para sentença.

3- Intimem-se, via DJe.

 4- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111544 Nr: 3565-78.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, RONALDO PEREIRA GUSTAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Ante ao exposto, sem delongas, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo a que 

chegaram as partes, e, como consequência, julgo extinto o presente feito, 
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com resolução de mérito. Sem custas, em face da regra do art. 90, § 3º, 

do NCPC. Sem honorários.Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132292 Nr: 6509-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CATERPILLAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, FABRICIO JOSÉ ALSARO RODRIGUES - OAB:199374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO JOSÉ ALSARO 

RODRIGUES - OAB:199374, MARCELO DE GODOY BUENO - OAB:276434

 Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de Ação Cautelar para Exibição de Documentos ajuizada por 

ENGEBRAS ENGENHARIA LTDA. em face de BANCO CARTEPILLAR S/A, 

já qualificados nos autos. Às fls. 59/62, a parte autora informa que 

realizou acordo nos autos da ação principal que tramita junto à 43ª Vara 

Cível de São Paulo/SP – Processo 1084733-48.2015.8.26.0100 – 

pugnando pela suspensão deste feito cautelar até o cumprimento da 

avença.

DECIDO.

O presente feito perdeu o seu objeto em razão do acordo celebrado nos 

autos da demanda principal em curso perante a 43ª Vara Cível de São 

Paulo/SP – Processo 1084733-48.2015.8.26.0100. Ademais, imperioso 

ressaltar que, com esteio nas novas regras dos artigos 396/404 do NCPC, 

não é mais necessária ação cautelar autônoma para exibição de 

documentos, podendo a pretensão ser deduzida nos próprios autos da 

ação principal.

Ante ao exposto, face à perda superveniente do interesse de agir, julgo 

extinto o presente feito, sem exame de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do NCPC.

 Custas finais pela parte autora. Sem honorários.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99353 Nr: 1968-11.2013.811.0040

 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: SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN GRINBERG INCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO KOSCHNIK - 

OAB:257.564/SP

 SENTENÇA.

VISTOS.

Após o regular trâmite procedimental, as partes apresentaram petição 

conjunta de acordo às fls. 139/142, pugnando por sua homologação 

judicial, assim como pela extinção do feito com renúncia ao prazo recursal.

Pois bem. A demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os 

quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em tela foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes e procuradores, 

não havendo quaisquer indicativos de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação 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 às fls. 

139/142, 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, c.c. artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal. Sem 

custas, na forma do art. 90, § 3º, do NCPC.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44465 Nr: 1038-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 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

 Nos termos do art. 433, da CNGC, CERTIFICO que atuei as certidões de 

intimação juntamente com a petição de cobrança dos autos, redigida pela 

parte exequente, e registrei o feito no livro de incidentes e procedimentos 

da Vara como “Cobrança de Autos”, em seguida submeti o autuado a 

apreciação do juiz.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 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

 Nos termos do art. 433, da CNGC, CERTIFICO que atuei as certidões de 

intimação juntamente com a petição de cobrança dos autos, redigida pela 

parte exequente, e registrei o feito no livro de incidentes e procedimentos 

da Vara como “Cobrança de Autos”, em seguida submeti o autuado a 

apreciação do juiz.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119300 Nr: 9543-36.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MOCCI RODRIGUES, GABRIEL ALVES 

RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, KLEYTON PROENÇO 

DE OLIVEIRA - OAB:16810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, sob pena de ser presumida a concordância, bem 

como, para, em concordando, promover o recolhimento dos honorários do 

expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de preclusão da 

prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117100 Nr: 7993-06.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL BRUGNEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4061

 Considerando que a testemunha do requerido Srº Geilson Nicaretta não 

foi ouvida no juízo deprecado (fl. 225), em razão de insuficiência de 

endereço, previamente ao impulsionamento para apresentação de 

memoriais finais, impulsiono os autos com o fim de intimar a parte 
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requerida para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da devolução 

da referida deprecata. Anoto que a inércia poderá ser entendida como 

preclusão da prova requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142242 Nr: 11784-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO VAZ SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que diante da Portaria n. 856/2018 PRES., 

redesignei para o dia 31 de AGOSTO de 2018, às 17 horas, para 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22453 Nr: 2679-31.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON APARECIDO GUERANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do Auto de Avaliação juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 7225-17.2013.811.0040

 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: ALMIR SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte ré, na pessoa 

do seu patrono para, no prazo de 05 dias, realizar o preparo da Carta 

Precatória para intimação da parte autora

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003032-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELENI CARIAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000477-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAXIMO FIOR (AUTOR)

LOURDES TIMBOLA FIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE BARROS (TESTEMUNHA)

JOSE LUIZ CAMERA (TESTEMUNHA)

MARILENE BERNARDI MACULAN (TESTEMUNHA)

 

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 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005854-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005567-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA KRAEMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006695-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TOREZAN GOUVEA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, devendo se manifestarem no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106118 Nr: 9192-97.2013.811.0040

 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: DAVI PROCOPIO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 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, 
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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.: 126873 Nr: 3519-55.2015.811.0040

 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: LUCIO BENEDITO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/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.: 130905 Nr: 5824-12.2015.811.0040

 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: RONYCELIO FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98654 Nr: 1227-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA APARECIDA DIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente no pleito à fl. 218, em consonância com cálculos 

apresentados às fls. 218-220, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 40795 Nr: 3618-06.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MIRANDA MARQUES, J. MIRANDA 

MARQUES - ELETRODOMÉSTICOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de cinco, regularizar o 

processo de compensação, no que toca a parte não compensável, junto 

ao exequente, sob pena de exclusão do programa de compensação, 

conforme o pleito retro.

Após, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 48203 Nr: 5079-76.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFER IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA, 

EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI, ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador, JOAO GONÇALO DE MORAES FILHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de cinco, regularizar o 

processo de compensação, no que toca a parte não compensável, junto 

ao exequente, sob pena de exclusão do programa de compensação, 

conforme o pleito retro.

Após, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 57554 Nr: 6540-49.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRAGA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Rodrigues Melo 

Ferreira - OAB:21809/0

 Vistos etc.

Ante a apresentação dos extratos do débito exequendo pela Procuradoria 

Municipal (fl. 78), abra vistas ao executado para manifestação, no prazo 

de 15 dias.

 Após, dê-se vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 194120 Nr: 6375-84.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACARI AMARILDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ALVES DA SILVA - 

OAB:19.532/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A Lei Específica 6.830/80 trata do não cabimento de embargos sem que a 

execução esteja garantida por penhora, fiança ou depósito, pois assim 

prevê o artigo 16 da Lei acima mencionada:

 “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução.” (grifei)

Há expressa previsão legal acerca da necessidade da garantia da 

execução para que sejam opostos embargos, inclusive, em caso de 

devedor hipossuficiente, que sem esta serão inadmitidos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO 

JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. 

Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à 

Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é 

hipossuficiente. 2. ‘Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, 

mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC 
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dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como 

condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante 

da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 

6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos 

embargos à execução fiscal’ (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013). 3. Recurso Especial 

não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, J. 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de não ser 

possível extinguir os embargos à execução quando da insubsistência da 

garantia do juízo, sem antes oportunizar ao embargante/executado que 

garante o juízo e/ou reforce a penhora insuficiente.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À 

PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA 

A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à 

execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o 

embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para 

reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003) 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, 

Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013).

Assim, determino a intimação do embargante para que garanta o juízo nos 

autos associados a este, no prazo de 30 dias, para posterior 

prosseguimento análise das questões suscitadas nestes autos.

Com a garantia do juízo nos autos em apenso no prazo acima e a 

intimação da Fazenda Pública, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17718 Nr: 1861-16.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, GABRIELA ZIBETTI - OAB:9063-A

 Vistos etc.

Ante o pleito retro, determino a transferência dos valores depositados nos 

autos à parte exequente (fl. 63), observando os dados bancários 

apresentados à fl. 144.

No mais, intime-se a parte executada para cumprir integralmente o 

comando judicial à fl. 143v°, efetuando o pagamento referente aos 

honorários advocatícios, observando o cálculo homologado à fl. 141v°, 

nos termos analógicos do art. 153, do CPC/15.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010931-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO COCA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010931-32.2014.8.11.0040. REQUERENTE: RICARDO COCA LIMA 

REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 25 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINELZA SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006694-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCINELZA SOUSA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
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(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005649-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRANCA EONICE DE MORAES PINTO LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005649-30.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRANCA EONICE DE MORAES 

PINTO LAGEMANN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003345-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação em que refere a parte autora, FELIPE 

DIAS MESQUITA, que possui plano telefônica com a requerida com os 

seguintes benefícios: com os benefícios: Franquia de Internet, Minutos 

Locais Livres, Minutos Locais Vivo, Minutos DDD Vivo, Roaming Nacional, 

SMS Livre, Pacote Internet Bônus 500MB 6M e Vivo Avisa Anual, no valor 

mensal de R$219,99, e mais um pacote de FIXO LIVRE ILIMITADO, no valor 

de R$14,99, cobrado à parte, totalizando assim o valor de R$234,98. 

Afirma que a partir de março de 2017 passou a receber faturas em 

valores superiores ao contratado. Requer a repetição em dobro dos 

valores pagos indevidamente, a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais e o envio das próximas faturas no valor 

contratado de R$234,98. Foi deferida a inversão do ônus probatório e 

indeferida a tutela de urgência. A requerida contesta afirmando que a 

regularidade das cobranças, dizendo que o autor utilizou serviços além de 

sua franquia. Diz inexistir dano moral indenizável e que todo serviço foi 

cobrado e prestado de acordo com o contratado. Importante frisar que 

trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da relação são o 

fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), de modo que 

inverteu-se o ônus da prova. Em primeiro lugar, vislumbro que conforme 

afirmou a autora e não tendo sido negado pela requerida, o valor do plano 

controle contratado foi de R$234,98 mensais, conforme consta no 

documento juntado pela mesma com a inicial). Assim, tal valor será tomado 

como base para as cobranças mensais do pacote Smartvivo 2GB+2GB. 

Em análise às faturas juntadas com a inicial, verifico que houve cobrança 

referente à utilização acima do contratado referente a “ligações longa 

distância no Brasil em roaming”, entretanto o plano do requerente possui o 

serviço de “roaming nacional” ilimitado, de modo que descabida tal 

cobrança além. Como pode haver utilização excedente em um serviço 

ilimitado? Assim, ilegais os valores cobrados a título de “roaming nacional”, 

de modo que faz jus o autor à devolução, em dobro, do valor 

indevidamente pago, nos termos do artigo 42, §único do Código de Defesa 

do Consumidor. Devem ser levados em conta os pagamentos 

comprovados pela parte autora, cujos comprovantes de pagamento 

constam nos autos. Assim, como não há comprovação de pagamento de 

nenhuma fatura, improcede o pedido de restituição. Ainda que assim não 

fosse, no que tange ao pedido de restituição dos valores pagos 

indevidamente, não restou especificado na petição inicial qual seria tal 

valor, e, como cediço, em sede de Juizado Especial, não cabe pedido 

ilíquido, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 
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Mato Grosso: RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRESA OPERADORA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO E DESÍDIA NA 

ALTERAÇÃO DE PLANO DE ASSINATURA BÁSICA SOLICITADA PELO 

CONSUMIDOR - PAGAMENTO A MAIOR - RESTITUIÇÃO APENAS DO 

VALOR QUE FOI DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELOS RECLAMANTES EM 

VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DE CONDENAÇÃO DE QUANTIA ILÍQUIDA EM 

SEDE DE JUIZADO - TRANSTORNOS E INSATISFAÇÃO QUE 

EXTRAPOLAM OS MEROS DISSABORES - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA 

DESPROVIDO. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, pois que 

a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever 

de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. Desídia 

da operadora que cobrou por serviço não convencionado e não realizou a 

alteração do plano de assinatura básica solicitada pelos autores. 

Ausência de elementos hábeis de desconstituir, ante a inversão do ônus 

da prova, o alegado e os documentos colacionados pelos autores. À luz 

do que estatui o § único do art. 38 da Lei n. 9099/95, não é possível 

proferir sentença determinando o pagamento, em dobro, da quantia 

referente à diferença do plano cobrado e o plano solicitado, se o pedido 

não vem acompanhado dos cálculos matemáticos para esclarecer o exato 

quantum pleiteado. Configuração do dano moral decorrente da má 

prestação dos serviços, bem como dos transtornos, frustração e 

insatisfação do cliente, não necessitando da prova, em razão do seu 

caráter in re ipsa. Fixação de valor razoável, em consonância com os 

parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina. (RI 4821/2010, 

DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

11/02/2011, Publicado no DJE 11/03/2011). No entanto, a requerida deve 

deixar de cobrar do autor valores referentes a roaming nacional, pois 

conforme demonstrado seu pacote possui esse serviço de maneira 

ilimitada, condenado-a ao pagamento de R$200,00 por fatura emitida em 

desacordo com essa determinação. No que se refere aos danos morais 

entendo que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à sua 

ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

"COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO 

OCORRENTES. Na presente ação restou constatado que o serviço não foi 

solicitado pela parte autora, portanto, indevida é a sua cobrança. 

Entretanto, observa-se que a demandante não juntou aos autos os 

comprovantes de pagamentos das faturas em que o serviço não 

contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores cobrados 

indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 

meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 

não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro, tendo a situação retornado 

ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em dobro do 

indébito. Por consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o 

mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, 

já que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse 

sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para determinar que a requerida deixe de 

cobrar do autor valores referentes a roaming nacional, pois conforme 

demonstrado seu pacote possui esse serviço de maneira ilimitada, 

condenado-a ao pagamento de R$200,00 por fatura emitida em desacordo 

com essa determinação após a intimação da presente sentença. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 22 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLEN ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000721-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GRACIELLEN ALVES DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Retifique-se o registro do feito, para que passe 

a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, 

na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004874-15.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROSILENE MACHADO 

ANTUNES REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de “ação de indenização por danos morais e materiais” em que 

sustenta a autora, ROSILENE MACHADO ANTUNES, que possui um 

automóvel Uno, ano 2015, placa QBN5674. Afirma que em 30/06/2016 se 

envolveu em um acidente de trânsito, tendo sido o veículo guinchado até o 

Posto Sorrisão e dois dias após já estava na oficina de chapeação que 

faria o conserto. No dia 05/07/2016 os reparos foram autorizados pela 

seguradora. O seguro lhe ofertou carro reserva para 15 dias apenas, 

passado esse período teve que se locomover de táxi, especialmente 

porque não mora perto do trabalho. Passados 30 dias da autorização de 

conserto a requerente diz que ligava diariamente para a requerida, tanto 

para a concessionária em Cuiabá quanto para o 0800 da fábrica, 

buscando uma solução para a demora no envio das peças. Refere que 

somente em 05/09/2017 conseguiu retirar seu veículo devidamente 

consertado da oficina. Diz ter gasto R$3.200,00 de táxi apenas para o 

período de 25/07 até 04/09/2017. Relata que durante o período que o 

veículo ficou parado a requerida não se dispôs nem a prestar informações 

à consumidora a respeito do andamento da solicitação. Requereu a 

procedência da ação para que a requerida seja condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e danos 

materiais no importe de R$3.200,00, referente às despesas com táxi. A 

requerida, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, 

apresentou contestação em que afirma que no momento do atendimento 

informou que estava sem a peça em seu estoque, sendo que assim era 

necessário o envio da fábrica. Aduz que a fábrica se localiza em Minas 

Gerais e portanto existe um prazo para que a mesma chegue em seu 

destino. Discorre acerca da dimensão do País e da demora de envio de um 

Estado para outro. Diz que enviou no menor prazo possível a peça. Pugna 

pela improcedência da demanda por inexistir ato ilícito e 

consequentemente dano indenizável. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe a parte 

requerida comprovar que a demora no conserto no veículo não ocorreu 

por fato a ela imputável, o que já adianto, não logrou êxito em provar. A 

autora faz prova que o veículo foi deixado na oficina credenciada para 

conserto, e que na data de 05/07/2017 (fls.21) houve a autorização para o 

conserto, sendo que a devolução do automóvel, devidamente consertado, 

só ocorreu em 05/09/2017, passados exatos 60 dias da entrada do 

veículo na oficina. A alegação inicial diz com falha na prestação do 

serviço, sob o fundamento de que houve demora injustificada na entrega 

do veículo levado a conserto. A tese de defesa da requerida é no sentido 

de que a prolongação do lapso temporal não deu-se por sua culpa, sendo 

a demora inerente ao envio de peças de um Estado para o outro em um 

País das dimensões do Brasil, mas nada prova acerca do que poderia ter 

ocasionado tal demora, se é que há justificativa para tanto. Ademais, 

embora a peça venha de Minas Gerais, como indicou a requerida, nada 

justifica a demora de quase 2 meses para tal envio. Na dicção do art. 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, "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". Conforme art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de 

serviços será exonerado do dever de indenizar somente quando 

conseguir comprovar que o defeito inexiste e/ou que houve fato de 

terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que, antecipo, não ocorreu no caso 

sub judice. Como já dito, a relação havida entre as partes é claramente de 

consumo cabendo à requerida demonstrar os fatos extintivos, impeditivos 

e modificativos do direito do autor, no que não obteve êxito. Vale ressaltar, 

que em nenhum momento a requerida tentou minorar os danos, ofertando 

à autora veículo para que pudesse utilizar enquanto o seu estava 

aguardando referida peça. Diante desse contexto, impõe-se a 

condenação da demandada pelos danos morais e materiais ocasionados à 

parte autora. Quanto à pretensão de indenização de danos morais, tem-se 

que a situação vivenciada pela parte autora prescinde da efetiva prova do 

prejuízo, uma vez que as próprias circunstâncias do fato fazem surgir a 

presunção de sofrimento experimentado. Trata-se do chamado dano in re 

ipsa, que “deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo 

que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa 

de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum”[1]. Sorriso é uma cidade que possui 

grande extensão territorial, onde o transporte público é precário, estando 

os diversos órgãos e estabelecimentos comerciais distantes uns dos 

outros, dificultando o acesso sem veículo automotor, somado às altas 

temperaturas diárias na cidade, que dificultam muito quaisquer caminhadas 

durante a luz do sol. Causas análogas vêm sendo assim julgadas, 

consoante se depreende da seguinte jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA 

EXCESSIVA NO CONSERTO DE AUTOMÓVEL SINISTRADO. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO. CABIMENTO. As 

requeridas, empresas fabricante de veículos automotores e prestadora de 

serviços de manutenção, têm o dever de assegurar, em prazo razoável, a 

reposição de peças originais, nos termos do art. 21 e 32, do Código de 

Defesa do Consumidor. Evidenciada a demora excessiva na realização do 

conserto do automóvel do autor, superior a dois meses, faz jus o 

consumidor ao ressarcimento das despesas com a locação de outro 

veículo, a partir do 31º dia subseqüente à autorização dos reparos pela 

seguradora. Reforma da sentença, no ponto. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. Tendo o consumidor ficado privado do uso do bem 

durante longo período, resta caracterizado o dano moral e, por 

conseguinte, a obrigação de indenizar. Violação do princípio da confiança 

e ofensa às regras norteadoras das relações de consumo. Fatos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e 

jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às 

particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se 

mostra razoável e proporcional. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70066404773, Décima Câmara Cível, Tribunal de 
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Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

26/11/2015) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. BMW FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. ATRASO DE 58 DIAS 

NO CONSERTO DO AUTOMÓVEL. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

FALTA DE PEÇAS DESCABIDA PORQUE INCUMBE Á CONCESSIONÁRIA 

MANTER PEÇAS DE REPOSIÇÃO E Á FABRICA MANTER ESTOQUE DE 

PEÇAS PARA ATENDER AOS CONSUMIDORES ADQUIRENTES DE SEUS 

VEÍCULOS. DEMORA INJUSTIFICADA. TRANSTORNOS E PREOCUPAÇÃO 

INDENIZÁVEIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$3.000,00 E QUE NÃO 

COMPORTA MODIFICAÇÃO SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007480874, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

27/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA 

EXCESSIVA NO CONSERTO. FALTA DE PEÇAS E DEMORA NO 

FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. 

DESCUM-PRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXCEPCIO-NALMENTE 

CONFIGURADO. QUANTUM INDE-NIZATÓRIO E HONORÁRIOS MANTIDOS. 

Veículo da autora, sinistrado, levado à concessionária do fabricante para 

conserto, sendo este devidamente autorizado pela seguradora. Presente a 

falha na prestação de serviço quando há demora excessiva (cerca de 

quatro meses) para o conserto do veículo decorrente da falta de peças de 

reposição e demora no fornecimento destas, restando configurada a 

responsabilidade solidária da concessionária e fabricante pelos danos 

causados ao consumidor, nos termos do art. 18, do CDC. A demora 

excessiva para o conserto do veículo em razão da falta de peças para 

substituição, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, 

configurando o dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 

10.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso 

concreto, considerados os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos. 

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre o 

quantum indenizatório incidem a contar da citação, nos termos do art. 240, 

do CPC. Honorários fixados em favor dos procuradores da autora que não 

comportam redução, haja vista que em consonância com os parâmetros 

definidos pelo §2º., do art. 85, do CPC. O fato de a autora ter sucumbindo 

em parte dos pedidos restou apreciado, de forma equitativa, ao atribuir a 

ela o pagamento de parte das custas e honorários em favor dos 

procuradores das rés. Honorários devidos pela autora majorados com 

base no §11º., do art. 85, do CPC. APELOS E RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075864652, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 15/03/2018) Para se fixar o valor indenizatório 

ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação 

integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este princípio 

encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso 

VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a restitutio in 

integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 7.000,00 (sete mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento 

sem causa aos devedores. Ainda, merece reparação o valor pleiteado a 

título de danos materiais, visto que houve a comprovação do efetivo gasto 

com táxi em parte do período que a autora ficou privada da utilização do 

seu veículo, o que alcança o valor de R$3.200,00, devendo incidir sobre o 

mesmo correção monetária pelo INPC a contar da data do respectivo 

desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação para: a) condenar as 

requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção 

monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 

do STJ); b) condenar as requeridas, de maneira solidária ao pagamento de 

R$3.200,00, a título de danos materiais, devendo incidir sobre o valor 

correção monetária pelo INPC a contar da data do respectivo desembolso 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 14 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. [1] CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas: 2009, p. 86.
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FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006775-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS 

LIMA DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 
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EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002198-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MARIA LOPES 

REQUERIDO: CLARO TV I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a concessão 

da assistência judiciária gratuita está condicionada à apresentação da 

declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 7.603/01 

(declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de que não 

podem prover as custas do processo sem privar-se do necessário à sua 

subsistência). II - Assim sendo, intime-se a parte recorrente para que 

providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o recolhimento 

das custas de preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de deserção. SORRISO, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006343-96.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROZINHA TOMAZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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SENTENÇA Processo: 1000041-17.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 

3.652,41; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta por PAULO 

SERGIO SOUSA DO NASCIMENTO em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 
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de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Apresentada impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (tres mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (tres mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

26 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004586-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR NUNES MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: 1004586-67.2017.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos ID. 12709659 Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010652-17.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA BORTOLOTTI BASSO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010652-17.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010765-68.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA FABIANI DE MOURA STRAPAZZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010765-68.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE ALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010539-58.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIANFRANCO ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA GUOLO LTDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010539-58.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010950-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MAZUTTI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010950-04.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Processo: 8011231-57.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13946448. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010831-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010831-09.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 
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fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13970937. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002341-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR JORGE BOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES (EXECUTADO)

 

Processo: 1002341-20.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13954187. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000797-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1000797-60.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13954294. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001306-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001306-88.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLYANE SA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI (EXECUTADO)

 

Processo: 1003850-49.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13871802. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005962-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Processo: 1005962-88.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13839413. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDEMAR EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELHAFORT INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006084-04.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13962626. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA DE BAIRROS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000102-72.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13994102. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ CRISTINA LEITE (EXECUTADO)

 

Processo: 1000107-94.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13946639. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000125-18.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000237-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000237-84.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001134-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PARIZOTTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000378-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1000378-06.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000600-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE GONCALVES MONTANA AGOSTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ ROSSETTI OTTONI (EXECUTADO)

 

Processo: 1000600-71.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 
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fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001214-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001214-76.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: WESLEY FRANCISCO LINS DE 

FARIA EXECUTADO: TEREZA ELEONORA MICHELS Trata-se de 

reclamação proposta por WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA em face de 

TEREZA ELEONORA MICHELS. A parte reclamante manifesta pela 

desistência da presente reclamação pois que “JÁ FOI DISTRIBUÍDO UM 

PROCESSO NOS MESMOS TERMOS” (Id. 12578275). É o relatório. A 

menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC, que estabelece que o juiz não resolverá o mérito 

quando “homologar a desistência da ação”. Infere-se, por oportuno, que 

no caso não ocorreu a citação da parte reclamada, situação que dispensa 

o seu consentimento para a desistência da ação pela parte reclamante 

(CPC, art. 485, §4º). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 07 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS SANTI (REQUERIDO)

 

Processo: 1000786-94.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13764533. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ BELLE (EXECUTADO)

 

Processo: 1001059-73.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12337535, intimando-a de que foi designado o 

dia 08 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11:30 horas para realização da audiência 

de conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12337597, intimando-a de que foi designado o 

dia 08 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11:40 horas para realização da audiência 

de conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12337659, intimando-a de que foi designado o 

dia 08 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13:00 horas para realização da audiência 

de conciliação.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001134-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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NEIVA PARIZOTTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12120666, intimando-a de que foi designado o 

dia 08 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13:10 horas para realização da audiência 

de conciliação.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 183008 Nr: 10884-92.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANHAIA ARAGÃO, THIAGO 

PEREIRA SANTOS, REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. KLEBER GIOVELLI, para que 

no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 144788 Nr: 1286-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON LUIZ CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. JOSÉ FRANCISCO AZEVEDO 

PONTES, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do 

calculo de pena de fs. 300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 89374 Nr: 961-18.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FRANCIO, FILOMENA MARIA 

ALVES DO NASCIMENTO ABRANTES, JOSEANA ABRANTES, SANTINHO 

AUGUSTINHO SALERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de 

Gérson Luiz Frâncio, Santinho Augustinho Salermo, Joseana de Abrentes 

e Filomena Maria Alves dos Nascimento Abrantes, devidamente 

qualificados nos autos, em virtude de ter-se operado a prescrição da 

pretensão punitiva em abstrato do crime tipificado no art. 89, caput, da Lei 

8.666/93, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, 

inciso IV, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas 

na distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino 

que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os 

Institutos de Identificação.Declaro esta por publicada com a entrega em 

Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 101358 Nr: 4225-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA TERTULIANA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 Vistos etc.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa, acerca do retorno dos autos.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 158668 Nr: 8389-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBIERI JUNIOR, HIGOR DA SILVA 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16.948-MT

 Vistos etc.

Diante da não expedição do mandado de intimação para audiência de 

interrogatório dos acusados, redesigno audiência de fls. 256 par ao dia 27 

de julho de 2018, às 17:30 horas.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 256, intimando-se também os 

acusados da renúncia do advogado, fls. 262/263, devendo comparecer 

acompanhados de outro advogado, ou declarar se pretendem ser 

assistidos pela DPE.

Ciência ao MPE e a DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 168836 Nr: 2687-51.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMORINDO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Considerando a convocação desta magistrada para participação em curso 

de capacitação promovido pela ESMAGIS-TJMT, ofício em anexo, 

redesigno audiência para o dia 27 de julho de 2018, às 14:30 horas.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186856 Nr: 2220-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GEARDIN MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JIUVANI LEAL, PARA QUE COM 

URGÊNIA INFORME NOS PRESENTES AUTOS, O ATUAL ENDEREÇO DE 

SEU ASSISTIDO, ANDERSON GEARDIN DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143443 Nr: 504-44.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO VITOR FRANÇA ELIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos etc.

Ante o teor do Oficio nº 71/2018-MP/1ªPJCRIM em anexo, redesigno 

audiência para o dia 24 de agosto de 2018, ás 16horas e 30 minutos.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 122085 Nr: 634-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 634-68.2015.811.0040 (código 122085)

VISTO/EM

Considerando o aditamento da denúncia contido às fls. 92/95, concedo 

prazo de 05 (cinco) dias para defesa apresentar manifestação.

Após a conclusão imediata, para fins do disposto no artigo 384, § 2.º, do 

CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 7158-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Processo: 7158-47.2016.811.0040 (código 156294)

VISTOS/MV.

Destarte, considerando que logrou êxito na localização da vítima, designo 

nova audiência para o dia 28/08/2018, às 10:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 182609 Nr: 10632-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Processo: 10632-89.2017.811.0040 Código 182609 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06/12/2018 às 13:30 horas. No que atine à intimação das testemunhas 

arroladas, por oportuno, calha vincar que a interlocução entre Processo 

Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática forense. O advento 

do novo CPC coloca os juristas diante tanto da criação como da extinção 

de certas regras, o que demanda cuidadoso estudo de possíveis conflitos 

e convergências. Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá 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, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181971 Nr: 10276-94.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 10276-94.2017.811.0040 Código 181971 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06/12/2018 às 14:00 horas. No que atine à intimação das testemunhas 

arroladas, por oportuno, calha vincar que a interlocução entre Processo 

Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática forense. O advento 

do novo CPC coloca os juristas diante tanto da criação como da extinção 

de certas regras, o que demanda cuidadoso estudo de possíveis conflitos 

e convergências. Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá 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, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 1725-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENDYSON DE OLIVEIRA SOUZA, EDUARDO 

GERMANO DOS SANTOS, CLEYTON ALEXANDRE FUJIMOTO NUNES 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 1725-33.2014.811.0040 (código 120219)

VISTOS/MV.

Destarte, considerando a certidão de fl. 324, onde consta que o MPE 
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logrou êxito na localização da testemunha faltante, designo nova audiência 

para o dia 05/12/2018, às 15:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184293 Nr: 373-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 Processo: 373-98.2018.811.0040 (Código 184293)

VISTO/KP.

Trata-se de Recurso De Apelação Criminal manejada contra a sentença 

derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais objetivos e 

subjetivos do artigo 593 et seq do CPP, RECEBO a presente irresignação 

no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

Conforme gizado no artigo 600 et seq do CPP, se ainda não o feito, vista à 

parte apelante pelo prazo de 08(oito) dias e, na sequência, à parte 

apelada pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

 Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas as 

providências do item da CNGC/MT – remetam os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133929 Nr: 7375-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGERIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Indefiro o pedido da DEFESA pois a regra processual não obriga que 

vítimas e testemunhas compareçam para depor fora do território do seu 

domicilio, assim, com prazo de 30 (trinta) dias, expeça carta precatória 

para a oitiva da vítima Mikaelly Moraes da Silva, para o i. juizo de Peixoto 

de Azevedo-MT, no endereço indicado pelo genitor da vítima.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a)/Defensor(a) Público(a): 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156155 Nr: 7070-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Para manifestar sobre a certidão de fl. 77, abra vistas ao MPE.

3- Fixo prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 5735-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA, para devolução dos autos nº 5735-81.2018.811.0040, 

Protocolo 192845, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186007 Nr: 1704-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWUDA, DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA, para devolução dos autos nº 1704-18.2018.811.0040, 

Protocolo 186007, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169733 Nr: 3211-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIETE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3211-48.2017.811.0040 (código 169733)
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VISTOS/KP.

Trata-se de pedido de Restituição de Bens formulado por Juliete Barros.

Defiro o pedido de fls. 02/05, uma vez que a requerente comprovou ser 

proprietária do bem apreendido e, estando em concordância com o art. 

120 do CPP DETERMINO a restituição do bem requerido mediante 

assinatura do competente termo de entrega.

 Após forte na normatização estanque no Provimento 10/2007/CGJ e 

CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes autos, assim 

procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante anotações e 

baixas necessárias.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169006 Nr: 2806-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TAINARA MARIA MANIEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2806-12.2017.811.0040 (código 169006)

VISTOS/KP.

Trata-se de pedido de Restituição de Bens formulado por Tainara Maria 

Maniezo.

Defiro o pedido de fls. 02/06, uma vez que a requerente comprovou ser 

proprietária do bem apreendido e, estando em concordância com o art. 

120 do CPP DETERMINO a restituição do bem requerido mediante 

assinatura do competente termo de entrega.

 Após forte na normatização estanque no Provimento 10/2007/CGJ e 

CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes autos, assim 

procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante anotações e 

baixas necessárias.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152448 Nr: 5195-04.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERIVALDO PEREIRA ROCHA, Cpf: 

00422171301, Rg: 140727720008, Filiação: Maria Severina Rocha e João 

Pereira de Sousa, data de nascimento: 19/06/1979, brasileiro(a), natural de 

Fortuna-MA, casado(a), lavrador, Telefone 66 99963 6845. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 29/05/2016, por volta das 19h29min., ma Rodovia BR 163, sentido 

Sorriso, o denunciado ERIVALDO PEREIRA ROCHA, conduzia com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool. Ante 

exposto, o Ministério Público o denunciou no incurso no artigo 306, caput, 

Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Processo nº. 5195-04.2016.811.0040.Código nº. 

152448.Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 

41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, 

por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo 

melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, 

salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MPE, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado.Defiro as diligências Ministeriais de 

fl. 37/37v.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado 

pela Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para apresentar 

defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do 

mesmo diploma legal.Desde já designo audiência para o dia 30 de janeiro 

de 2017, às 16:30 horas, para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo.Intime-se o acusado para comparecer na 

audiência designada.Ciência ao MP.Cumpra-se.Sorriso/MT, 10 de agosto 

de 2016.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 07 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122267 Nr: 765-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19407/O

 Processo: 765-43.2015.811.0040 (Código 122267)

VISTOS/KP

Considerando cota ministerial de fls. 131/133, para a oitiva da testemunha 

PRF CELSO ANTONIO FERREIRA JUNIOR, determino que se expeça 

missiva para a Comarca de Itapecerica da Serra/SP, para a oitiva da 

testemunha PRF PAULO ANDRÉ SILVA DE CAMÕES expeça missiva para 

a Comarca de Seberi/SP e para interrogatório do réu ÉDER PAULINO DOS 

SANTOS expeça missiva para a Comarca de Sinop/MT, nos endereços 

informados às fls. 131/133.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181621 Nr: 10057-81.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Processo nº. 10057-81.2017.811.0040. Código 181621

VISTOS/MV

SENTENÇA

Ação penal – prescrição da pretensão punitiva – morte do agente – art. 

107, I do CP – Extinção da Punibilidade.

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 
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medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Consoante se extrai dos autos, em razão de expressa menção acerca da 

morte do réu, fato este que vem atestado através da respectiva Certidão 

de Óbito carreada aos autos, fl. 146, considero que a declaração da 

extinção da punibilidade, relativamente ao presente processo penal, é 

medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de 

ANTONIO SERGIO RAMOS, fazendo-o com fundamento nas disposições 

previstas no bojo dos art. 107, inciso I do Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, 

sobretudo para os Institutos de Identificação e para o Tribunal Regional 

Eleitoral.

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

Sorriso/MT, 28 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia vestibular para CONDENAR a acusada 

ROSAINE XAVIER PEREIRA já qualificada nos autos, como incursa nas 

penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.(...). Da pena 

definitiva:Portanto, torno a pena definitiva da acusada em 08 (oito) anos de 

reclusão, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, estes fixados no 

importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido 

à situação econômica da ré. A pena será cumprida em regime inicial 

fechado, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 

33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal , eis que se trata de condenada 

reincidente específica em crimes da espécie, cuja pena base fora fixada 

acima do mínimo legal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, em face da ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos no art.44, do CP.Em respeito ao que dispõe o §1º, do art.387, do 

CPP, mantenho a prisão da acusada, haja vista que permanecem os 

motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, qual seja, 

a garantia da ordem pública, principalmente por causa do risco de 

reiteração delitiva, demonstrada pelo histórico criminal da ré nos autos. 

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais.(...).P. R. 

I. De Sorriso/MT, 26 de maio de 2018.Anderson CandiottoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 6274-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSON DE SOUSA GOMES, SABRINA 

CUNHA SOUSA, ERICA LIMA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 1829-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homolodo desistencia testemunhal.

3- Solicite informações acerca das cartas precatórias de fls. 162 e 164. 

Sobre a precatória de fl. 164, informe o juízo deprecado de que o réu já 

fora interrogado nesta Comarca.

4- Com o retorna das precatórias, encerrada estara a instrução, conforme 

§ 3º do art. 403 do CPP, assim, abra vista às partes para alegações finais 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

5- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 047/2018-DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor 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:

NOMEAR a servidora JESIANE DEBORA PELISÃO, para exercer o cargo 

em comissão de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no Gabinete da 

Primeira Vara Criminal desta comarca, com efeitos a partir da assinatura 

do Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 046/2018-DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor 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:

NOMEAR a servidora LOREDANE PEDROSO DE JESUS, para exercer o 

cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no 

Gabinete da Quarta Vara Cível desta comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 042/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 
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Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

EXONERAR a servidora ANA LÍDIA DO CARMO RIBEIRO, do cargo de 

Assessora de Gabinete I, símbolo PDA-CNE-VII, lotada no Gabinete da 

Primeira Vara Cível desta comarca, a partir do dia 04 de julho de 2018.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 0 43/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor 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:

NOMEAR CAROLINE DE VARGAS TOMELERO, para exercer o cargo em 

comissão de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE-VII, no Gabinete da 

Primeira Vara Cível desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 048/2018-DF       O MM. Juiz de Direito Diretor 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:NOMEAR a 

servidora ANA CAROLINE BARROS NASCIMENTO, para exercer o cargo 

em comissão de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE-VII, no Gabinete da 1ª 

Vara Criminal desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo 

de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta. Publique-se.   Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se 

cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.     FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro              table

 PORTARIA Nº 048/2018-DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor 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:

NOMEAR a servidora ANA CAROLINE BARROS NASCIMENTO, para 

exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE-VII, 

no Gabinete da 1ª Vara Criminal desta comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 044/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor 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:

EXONERAR a servidora MARYSLAINNE ALYNNEE DE CARVALHO 

FIGUEIRA, matrícula nº 23.597, do cargo de Assessora de Gabinete II, 

símbolo PDA-CNE-VIII, lotada no Gabinete da 4ª Vara Cível desta comarca, 

a partir do dia 05 de julho de 2018.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264806 Nr: 28296-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GONÇALVES MELO ME, CARLOS 

RAMAO MELO, JESSICA GONÇALVES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.

 BANCO BRADESCO S/A propôs ação de busca e apreensão em desfavor 

de JESSICA GONÇALVES MELO – ME, JÉSSICA GONÇALVES MELO e 

CARLOS RAMÃO MELO, todos devidamente qualificados, com fundamento 

no Decreto-lei n. 911/69, visando os bens móveis descritos na inicial, que 

lhes foram alienados fiduciariamente em garantia, por meio do contrato 

acostado aos autos.

Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 9/31-verso.

A liminar fora deferida às fls. 34/34-verso.

O auto de busca e apreensão fora acostado às fls. 41/42.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação às fls. 

47/49-verso, aduzindo, em síntese, tratar-se de uma empresa familiar, 

sendo que, em virtude de problemas de saúde que acometeram seus pais, 

não conseguiu arcar com o pagamento da obrigação assumida, bem como 

informa que aceita o perdimento dos bens pela dívida exequenda, 

descontado do saldo devedor às parcelas adimplidas.

No mais, impugna a planilha de cálculo apresentada pelo autor, uma vez 

que não contém a discriminação da dívida, bem como impugna os valores 

solicitados pelos oficiais de justiça, referentes à diligência de busca e 

apreensão. Nessa oportunidade juntou os documentos de fls. 50/153.

A réplica à contestação é vista às fls. 158/159-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

De proêmio, verifica-se que a parte autora acostou às fls. 26-26-verso, o 

demonstrativo do débito objeto da lide, especificando a parcela vencida 

com os acréscimos de juros legais, bem como o valor total do saldo 

devedor vencido antecipadamente.

 Desse modo, não merece acolhida a impugnação da parte demandada 

referente à ausência de apresentação de planilha discriminada das 

parcelas já pagas, uma vez que não se trata de requisito previsto em lei. 

Senão, vejamos:

 “CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO. REQUISITO NÃO 

PREVISTO EM LEI. EMENDA A INICIAL. NÃO APLICÁVEL. 1. Para que o 

credor possa executar a garantia acordada entre as partes - no caso de 

inadimplemento nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação 

fiduciária-, impõe-se a comprovação de que o devedor constituiu-se em 

mora. 3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e 

apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação 

fiduciária em garantia são: cópia do contrato celebrado entre as partes e 

carta registrada com aviso de recebimento informando o vencimento do 

prazo de pagamento da dívida. 5. Há inadequação na determinação de 

emenda a inicial que impõe ao autor que retifique a planilha de débitos para 

esclarecer o total de parcelas da dívida, especificando quantas foram 

pagas e quantas estão pendentes, uma vez que a apresentação da 

mencionada memória de cálculo não consiste em requisito essencial para 

a propositura da demanda, consoante art. 2º, § 2º, e o art. 3º, caput, do 
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Decreto-Lei 911/69. 6. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito 

a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para 

regular processamento”. (TJ-DF 07044675620178070020 DF 

0704467-56.2017.8.07.0020, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 16/11/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negrito nosso)

Infere-se que o banco demandante demonstrou fazer jus à procedência 

do pedido, já que trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao 

pagamento das prestações (fls. 27/28), além do próprio instrumento 

contratual (fls. 22/25-verso).

Oportuno destacar que a demandada informou dificuldades financeiras, 

em virtude de problemas de saúde dos seus genitores, contudo, 

verificando os documentos acostados às fls. 52/140, vislumbra-se que 

esta situação é anterior à celebração do contrato em questão, não se 

podendo afirmar que houve caso fortuito ou força maior, conforme 

alegado pela demandada.

 Desse modo, é sabido que os tratamentos de saúde realizados no âmbito 

privado são de alto custo, entretanto, faz-se necessário preservar os 

compromissos pactuados quando não demonstrada situação 

superveniente que provoque um desequilíbrio contratual que impeça e/ou 

dificulte o seu cumprimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUrrfr6sxszSCA E APREENSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA PELO PAGAMENTO SOMENTE 

DAS PARCELAS VENCIDAS. Segundo recente entendimento consolidado 

pelo egrégio STJ nos autos do REsp. n.º1.418.593/MS, o DL 911/69 não 

mais prevê a figura da purga da mora pelo pagamento apenas das 

parcelas vencidas. Em sede de Ação de busca e apreensão, o devedor, 

querendo, tem cinco dias para o pagamento da integralidade do débito 

indicado pelo credor na inicial. Eventual período de dificuldade financeira 

não pode ser oposto em prejuízo aos credores. NEGADO PROVIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70076347384, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 29/03/2018) (negrito 

nosso)

“BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 

Consonância com decisão do C. STJ (art. 543-C do CPC). Possibilidade de 

o devedor- fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, ou seja, as 

parcelas vencidas e vincendas, a fim de reaver o bem objeto do contrato. 

Dificuldades financeiras. Inadimplemento inescusável. Desnecessidade de 

designação de audiência de conciliação. Partes que podem transacionar a 

qualquer momento. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO 

PROVIDO”.  (TJ-SP -  APL:  10279050420158260562 SP 

1027905-04.2015.8.26.0562, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 23/02/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 23/02/2017) (negrito nosso)

Conclui-se, portanto, que a parte demandada apenas informou 

dificuldades financeiras, razão pela qual deixou de honrar com o 

pagamento das parcelas, contudo, não purgou a mora.

Ademais, vale consignar que todo o trâmite do vertente procedimento 

seguiu o rito do Decreto-lei n. 911/69, com a alteração da Lei n. 

10.931/2004, sendo a incidência do § 1º do artigo 3° do aludido Decreto-lei 

imperativo, de modo que tanto as propriedades como a posse plena e 

exclusiva dos mencionados veículos consolidaram-se no patrimônio do 

credor fiduciário.

Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou revogar a liminar 

eventualmente concedida.

Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso I do artigo 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 34/34-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva dos bens 

descritos na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.

OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, comunicando estar à parte autora 

autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO 

PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a 

faça por cópias autenticadas.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, 

condenação essa suspensa, uma vez que DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte demandada, conforme requerido à fl. 

47/49-verso.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.

P.I.C.

No tocante à impugnação referente à diligência dos oficiais de justiça, a 

Portaria 064/2016/DF, seguindo orientação do artigo 647 da CNGC/MT, fixa 

o valor devido, segundo a localidade para o cumprimento do ato.

Dessa feita, no vertente caso, verifica-se a pluralidade de diligências 

efetuadas para localizar os veículos, objeto de busca e apreensão, como 

discriminado na certidão de fls. 41/41-verso. Assim, o valor solicitado para 

a complementação da diligência justifica-se, por muito mais razão, se 

consideradas as distâncias percorridas, conforme descrição da 

mencionada certidão.

A propósito, mais uma vez a CNGC alerta que “Art. 687. Os valores 

constantes nos §§ 1º e 2º do art. 647 da CNGC corresponderão a todas 

as diligências necessárias à prática de cada ato objeto da ordem judicial, 

ainda que o resultado seja negativo”.

Ademais, não custa ressaltar que o quanto certificado pelo Oficial de 

Justiça é revestido de fé-pública, de modo que somente com dilação 

probatória e em procedimento próprio poderia ser afastada a certificação 

das diligências realizadas.

 Posto isso, INDEFIRO a irresignação supracitada.

 Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137620 Nr: 7989-26.2011.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA JÚNIOR, 

VALMOR DA CUNHA, LUZIA PASCHOAL CARDOSO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Ante o exposto, restando evidente a perda superveniente do objeto, 

JULGO EXTINTO o feito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.Não há 

condenação da parte executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, com 

relação a ações ajuizadas pelo Ministério Público, no sentido de que não 

pode o Parquet beneficiar-se de honorários quando for vencedor na ACP, 

por não ser o membro do Ministério Público advogado, sendo que os 

honorários sucumbenciais a estes pertencem e por simetria ao 

entendimento de que a condenação do MP ao pagamento de honorários 

advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca 

má-fé.(...)Valendo-me do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

executada tão-somente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282820 Nr: 11332-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA VALENTINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, 

JONAS GALIASSI, JANETE BAVARESCO GALIASSI, SILVANA ISABELE 

DE CAMPOS BARAVIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, acerca do pleito de tutela de urgência, veja-se que constou 

apenas do item “e” de fl. 09-verso, sem qualquer menção aos 

fundamentos fáticos e jurídicos para que a providência fosse adiantada 

para o início da contenda.

A regra é que somente após o contraditório passa a ser possível lançar 
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mão de decisão judicial que atinja o patrimônio da parte “ex adversa”, na 

forma do artigo 5º, inciso LIV, da CF/88.

 O efeito deletério do tempo é que permite, de forma excepcional, a 

concessão de tutela judicial com o diferimento do contraditório, nos moldes 

do artigo 300 do CPC.

 Ocorre que, como já acenado, a parte autora não apresentou, nestes 

autos, os fundamentos fáticos e jurídicos para o deferimento da tutela de 

urgência, apenas apresentou o respectivo requerimento, sendo certo que 

não se confundem com aqueles atinentes à tutela definitiva.

 Aliás, a tutela de urgência é avaliada caso a caso, de modo que seria de 

incumbência da parte interessada a apresentação de elementos de 

convicção acerca do aludido pleito.

Posto isso, INDEFIRO o pedido em questão.

 CITEM-SE os sócios/diretores Jonas Galiassi, Janete Bavaresco e Silvana 

Isabele de Campos Baraveira Galiassi, indicados às fls. 09/09-verso, para, 

no prazo de 15 dias, manifestarem e requerem as provas cabíveis, nos 

termos do artigo 135 do CPC.

 No mais, SUSPENDO o trâmite da execução até o deslinde do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do artigo 

134, § 3º, do CPC.

Por fim, PROMOVA-SE a alteração da autuação e distribuição para que 

passe a constar, como requeridos, os sócios/diretores indicados à fl. 06, 

uma vez que o pleito de desconsideração é movido em face deles.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279059 Nr: 8282-49.2018.811.0055

 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 JUAREZ LUCINDO DA SILVA, ESPOLIO DE 

FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA, OZEIAS PINHEIRO DA SILVA, 

JUCELIA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE JEZULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8282-49.2018.811.0055 – CÓDIGO: 279059

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESPOLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA e 

ESPOLIO DE FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA e JUCELIA PINHEIRO 

DA SILVA e OZEIAS PINHEIRO DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA e ESPOLIO 

DE JEZULINA RAMOS NOGUEIRA

INTIMANDO/CITANDO: ESPOLIO DE JEZULINA RAMOS NOGUEIRA, 

BRASILEIRA, CASADA, DO LAR, ENDEREÇO: DESCONHECIDO E ESPOLIO 

DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, BRASILEIRO, CASADO, RG: 

82169-SSP/MT E CPF: 111.375.091-04, ENDEREÇO: DESCONHECIDO.

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, 

comparecer à Audiência de Conciliação a realizar-se no dia 20 de 

Setembro de 2016, às 15:00 horas, na sala de audiências do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, no endereço abaixo especificado, 

devendo comparecer acompanhada de seu respectivo advogado, 

conforme determina o art. 334, § 9º, do CPC. Caso não haja a 

autocomposição, deverá o requerido apresentar contestação até 15 

(quinze) dias após a referida audiência, nos termos dos artigos 334 e 335 

do CPC.

 ADVERTÊNCIAS: 1. O comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

sendo certo que a ausência injustificada será considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art. 334, § 8, do CPC. 2. Não obtida a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes na audiência, nos termos do art. 335, inciso I do CPC, 

iniciar-se-á o prazo para contestação. 3. PRAZO: O prazo para 

RESPONDER é de 15 (quinze) dias úteis, contados de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do CPC, conforme o caso. 4. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na petição inicial (art. 344 do CPC).

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário 

proposta por ESPÓLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA, que era brasileiro, 

viúvo, tapeceiro, portador do RG n. 012.449 SSP/MT e do CPF n. 

206.088.881-68, e ESPÓLIO DE FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA, 

que era brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n. 

271.895 SSP/MT, inscrita no CPF n. 763.172.851-87, falecida em 

28.08.2005, neste ato representado por seus herdeiros JUCELIA PINHEIRO 

DA SILVA, brasileira, divorciada, professora, portador da Cédula de 

Identidade RG 0938748043 MD/MS, inscrito no CPF sob n. 702.429.251-02, 

e OZÉIAS PINHEIRO DA SILVA, em face de: ESPÓLIO DE JOSINO RAMOS 

NOGUEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade sob n. 

82169 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 111.375.091-04 e RG n. 82.169 

SSP/MT, e sua esposa JESULINA RAMOS NOGUEIRA, brasileira, casada, 

do lar. Os autores são os únicos herdeiros do espólio, sendo que o 

mesmo possuem um imóvel denominado terreno urbano, localizado na Rua 

03, S/N, Vila Esmeralda, sem registro de matrícula, na Cidade de Tangará 

da Serra/MT, pelo que os herdeiros têm conhecimento este é o único bem 

de propriedade e posse do Espólio. O imóvel trata-se de um lote urbano 

sob n. 11, da quadra 07, com área de 450m², com os seguintes limites e 

confrontações: FRENTE: 15,00m para a Rua 03, FUNDOS: 15,00m para o 

Lote 09, Lado Direito: 30,00m para a Rua 18, Lado Esquerdo: 30,00m para 

o Lote 12 que faz parte do loteamento denominado Vila Esmeralda I, com 

matricula sob n. 628 do CRI de Tangará da Serra-MT. Confronta-se com os 

15m de fundos a Sra. Solange da Silva Dassow, e com os 30m a Sra. 

Tania Adriana Castanha e Olimpio Castanha. Já na frente trata-se de dois 

lotes vazios de propriedade do Sr. Alfredo da empresa Tratortec. Com o 

óbito dos genitores os autores pretendem a adjudicação para seu nome, 

pois o único bem deixado foi este, do qual é objeto do inventário que 

tramita na 2ª Vara Civil desta comarca com o código de n° 262706.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. RECEBO a petição inicial. Pretende a parte 

autora usucapir a seguinte área: “Rua 03, Quadra 07, Lote 11, n. 332-W, 

Loteamento Vila Esmeralda I, em Tangará da Serra/MT” (fls. 45 e 61). 

Logo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de julho de 2018, 

às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro. Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica 

ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC. CITE-SE por edital, sendo que, desde já 

NOMEIO a DPE como curadora especial, para onde os autos deverão ser 

encaminhados oportunamente a fim de que apresente defesa. Vale dizer 

que, nos Autos n. 3379-73.2015.811.0055 (Código: 185784), em que 

figuram como demandados os espólios de Josino Ramos Nogueira e 

Jesulina Ramos Nogueira, as diligências para a localização dos herdeiros 

restaram inexitosas, procedendo-se, então, à citação por edital. Logo, 

considerando o panorama já desnudado nos aludidos autos, também se 

procede à citação editalícia. No mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel 

usucapiendo e seus cônjuges, se casados forem, na forma do artigo 246, 

§ 3º, do CPC, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. CITEM-SE, 

ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, incisos I e III, do CPC. NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de 

recebimento, os representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal, ENCAMINHANDO-SE a cada um dos referidos entes cópia da 

inicial e dos documentos que a instruiu, consignando o prazo de 30 dias 

para manifestação. Por fim, AO Ministério Público. CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. No mais, PROMOVA-SE a retificação da 

autuação e distribuição para que passe a constar “Espólio de Jesulina 

Ramos Nogueira”, conforme certidão de óbito de fl. 64. Vale dizer que, 
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muito embora a petição inicial não deixe claro se se trata ou não de 

espólio, a aludida certidão de óbito de fl. 64 revela o falecimento da 

demandada. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 3 de julho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Vistos.

A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos.

Em que pese o pleito de citação por edital (fl. 337), compulsando os autos, 

verifica-se que não fora diligenciado em todos os endereços informados 

nos autos, visto que não fora incluído no mandado de fl. 311, cujo 

cumprimento se visualiza à fl. 321-verso, o seguinte endereço: Avenida 

Brasil, n. 1.257-S, Centro, Tangará da Serra/MT.

Dessa feita, EXPEÇA-SE mandado para o aludido endereço.

Depois, o Juízo da Comarca de Capanema/PR devolveu a carta precatória 

de fls. 329/331 sem se atentar que não diz respeito ao mesmo endereço 

da carta precatória de fls. 332/335.

Logo, DEPREQUE-SE novamente a missiva de fl. 288 que diz respeito à 

carta precatória de fls. 329/331.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282821 Nr: 11334-53.2018.811.0055

 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: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. dos órgãos 

restritivos de créditos referente ao débito em discussão nos autos, sob 

pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

38.160,00.Independentemente de ser obrigação da parte demandada a 

exclusão, OFICIE-SE aos respectivos órgãos de restrição ao crédito para 

que efetuem a imediata exclusão do nome da parte demandante de seus 

cadastros no que tange ao débito em comento, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 16h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da 

parte demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na 

forma do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280194 Nr: 9120-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BRADESCO 

ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida MARCIA CRISTINA COSTA DOS 

SANTOS, em decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 

10-verso/12-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 16. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214961 Nr: 5989-77.2016.811.0055

 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: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) se houve 

cancelamento de pedidos pela parte demandada às vésperas do plantio de 

girassol; (b) se houve atraso na produção por conta de eventual 

cancelamento de pedidos; (c) quanto em produtos a parte demandada 

entregou à parte autora; (d) se os produtos foram adquiridos no ano de 

2013 ou 2014; (e) se ainda há sacas de girassol a serem devolvidas à 

parte autora; (f) se sim, quantas?
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Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h00min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas 

no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como 

procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276703 Nr: 6329-50.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora que sejam concedidos os benefícios da justiça 

gratuita.

 O despacho de fl. 58 determinou a juntada das três últimas declarações 

de imposto de renda.

A parte autora, por meio da petição de fl. 59/60, promoveu a juntada dos 

documentos em questão.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5º, inciso LXXIV, ao assegurar 

o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento àqueles que 

comprovem a insuficiência de seu recurso. Neste contexto, cabe ao 

magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do beneplácito.

 Ademais, vale registrar que o deferimento do benefício da gratuidade 

judiciária é suportado por toda sociedade, ao passo que o que se quer é 

conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de 

tornar a exceção em regra.

No caso em questão, a parte autora afirma que não possui recursos para 

custear a demanda, porém, é proprietária de vários bens e cotas sociais 

em empresas, como se extrai das declarações de imposto de renda. Ou 

seja: não se amolda ao conceito de hipossuficiente.

Daí exala uma situação financeira incompatível com o quadro descrito no 

artigo 98 do CPC. Não custa dizer que não se reclama vida abastada para 

o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante 

permita arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem 

prejuízo de subsistência, exatamente como se dá na espécie. Repita-se: 

não se está dizendo que o autor seja abastado financeiramente, mas que, 

para o deferimento da justiça gratuita, é preciso se verificar a 

hipossuficiência econômica que não se visualizou no caso em questão.

 Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxa judicial, sob pena de extinção anômala.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 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:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 89, compulsando os autos, verifica-se que não 

fora diligenciado em todos os endereços informados nos autos, visto que 

ainda pende de cumprimento o mandado expedido à fl. 84.

Dessa feita, INTIME-SE o digno advogado da parte autora para, no prazo 

de 15 dias, providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fl. 85, para cumprimento do mandado expedido à fl. 

84.

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos 

desta Comarca.

CITE-SE o demandado e INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova 

data designada para a realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282825 Nr: 11342-30.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO JARDIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte 

demandante, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório.

 ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 11336-23.2018.811.0055

 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: JOSE TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, MARIANI 

PESERICO SANTOS, ADEMAR OLIMPIO SOUZA PESERICO, FLAVIANI 

SOUZA PESERICO CERUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a sua opção 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, na 

forma do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da 

causa: R$ 272.000,00, conforme consta na petição inicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 3269-55.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, MICHELI RIVA DONIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

ITELVINO HOFFMAN e LUIZ MARIANO BRIDI ingressaram com a presente 

demanda em face de FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH e MICHELI RIVA DONIDA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes Luiz Mariano Bridi e Micheli Riva Donida 

entabularam acordo, pugnando pela sua homologação e pela extinção da 

respectiva execução (fls. 696/697).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 696/697, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 696/697, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

PROMOVO o desbloqueio do valor penhorado às fls.695/695-verso, 

conforme acordado.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se o exequente Itelvino 

Hoffman manifestou no prazo consignado no ato judicial de fl. 693-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229800 Nr: 18289-71.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO E ROSSANI PRESOTTO LTDA ME

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de 

fls.208/208-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Sinop, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263203 Nr: 27104-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 27104-23.2017.811.0055 – Código 263203

 ESPÉCIE: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: WILKER CHRISTI CORREA

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO DOS CREDORES HABILITADOS de 

que os relatórios mensais de atividades referentes à Recuperação Judicial 

da empresa FRARE & FRARE LTDA estarão sempre à disposição para 

consulta no vertente procedimento.

 RELAÇÃO DE CREDORES

N. CREDORES

1 BMC JUNTAS E VEDAÇÕES DE PEÇAS LTDA

 2 BANCO DO BRASIL S/A

3 BANCO DA AMAZONIA S/A

4 BANCO DA AMAZONIA S/A

5 BANCO WOLKSWAGEN S/A

6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

7 COSAWA COM. IMP. EXP. SERVIÇOS LTDA

8 CUIABÁ LUB LTDA

 9 DETROIT ARARAQUARA - RETIFICA DE MOTORES

 10 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

 11 DPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 12 ELIO MARIUSSI

13 GHEPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

14 JOSÉ DEMICIO PONTES AGOSTINHO

 15 PEREIRA ANTUNES E CIA LTDA

16 REAL LUBRIFICANTES LTDA

 17 REAL ROLAMENTOS - MOTO BRASIL

 18 RET - CUR ABRASIVOS LTDA

19 RETIFICA CONQUISTA LTDA

 20 TÉCNICA SOLDA R. Y. LTDA

 21 TRIANGULO IND. COM. VIRABREQUIM LTDA

 22 XAVIER COMERCIO DE AUTO PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

23 WHITE MARTINS S/A

 24 WHURT BRASIL S/A

 25 AIRTO JOSÉ JANISKI

26 LEOMAR FABIANO DA SILVA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Tangará da Serra - MT, 4 de julho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259850 Nr: 24707-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 24707-88.2017.811.0055 – Código 259850

ESPÉCIE: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FRARE & FRARE LTDA

ADMINISTRADOR JUDICIAL: WILKER CHRISTI CORREA – OAB/MT 12.228

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO DOS CREDORES HABILITADOS de 

que as prestações mensais referentes ao Processo de Recuperação 

Judicial da empresa FRARE & FRARE LTDA estarão sempre à disposição 

para consulta no vertente procedimento.

 RELAÇÃO DE CREDORES

N. CREDORES

1 BMC JUNTAS E VEDAÇÕES DE PEÇAS LTDA

 2 BANCO DO BRASIL S/A

3 BANCO DA AMAZONIA S/A

4 BANCO DA AMAZONIA S/A

5 BANCO WOLKSWAGEN S/A

6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

7 COSAWA COM. IMP. EXP. SERVIÇOS LTDA

8 CUIABÁ LUB LTDA

 9 DETROIT ARARAQUARA - RETIFICA DE MOTORES

 10 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

 11 DPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 12 ELIO MARIUSSI

13 GHEPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA
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14 JOSÉ DEMICIO PONTES AGOSTINHO

 15 PEREIRA ANTUNES E CIA LTDA

16 REAL LUBRIFICANTES LTDA

 17 REAL ROLAMENTOS - MOTO BRASIL

 18 RET - CUR ABRASIVOS LTDA

19 RETIFICA CONQUISTA LTDA

 20 TÉCNICA SOLDA R. Y. LTDA

 21 TRIANGULO IND. COM. VIRABREQUIM LTDA

 22 XAVIER COMERCIO DE AUTO PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

23 WHITE MARTINS S/A

 24 WHURT BRASIL S/A

 25 AIRTO JOSÉ JANISKI

26 LEOMAR FABIANO DA SILVA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Tangará da Serra - MT, 4 de julho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14772 Nr: 4325-36.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CALHAU E CIA LTDA - CAFEEIRA PARANÁ, 

JOSE SILVA CALHAU, CLARINHA DE LIMA CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Oliveira Miranda - 

OAB:210578, Sílvio Félix de Oliveira - OAB:12.403

 (...) Em suma: conforme disserta José Roberto dos Santos Bedaque: 

“enquanto não partilhados os bens, parte será o próprio espólio. Realizada 

a partilha ou inexistentes bens, sucedem a parte falecida seus herdeiros.” 

(Código de Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª ed., 2008, p. 114). Demais 

disso, o art. 1.056 do CPC determina que a habilitação pode ser requerida 

tanto "pela parte, em relação aos sucessores do falecido", como pelos 

próprios "sucessores do falecido, em relação à parte". Dessa feita, 

INTIMEM-SE, na forma do artigo 688 do CPC, as partes para, no prazo 30 

dias, promoverem a sucessão “causa mortis”, promover a sucessão 

“causa mortis”, indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, caso 

inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso. Caso cumpra a determinação constante no 

parágrafo anterior, CITE-SE na forma do artigo 690 do CPC. Sem prejuízo 

das determinações anteriores, considerando o pleito de fls. 1.051/1.056, 

INTIME-SE o digno advogado em questão para, no prazo de 15 dias, 

apresentar procuração “ad judicia” outorgada pelo espólio, uma vez que 

manifesta nos autos também em seu nome, indicando, ainda, os herdeiros, 

com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em curso, ou 

indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, além da 

qualificação e endereço, se existente inventário em curso, sob pena de o 

feito seguir a sua revelia. Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, 

desde já, a sucessão “causa mortis”. Por fim, CONCLUSOS para análise 

dos pleitos de fl. 1.049 e de fls. 1.051/1.056. Sem prejuízo das 

determinações anteriores, deverá a Secretaria de Vara promover a 

juntada de cópia da certidão de óbito que se encontra encartada nos 

Autos n. 3220-58.2000.811.0055 (Código: 13433), em apenso. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13433 Nr: 3220-58.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DO CIMENTO LTDA, JOSE SILVA 

CALHAU, CLARINHA DE LIMA CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT, Sílvio Félix de Oliveira - OAB:12.403

 (...) Aliás, a suspensão do trâmite processual é consequência inarredável 

do falecimento da parte. Dessa feita, de acordo com Humberto Teodoro 

Junior, “no caso de morte de qualquer dos litigantes, a substituição por 

seu espólio ou por seus sucessores é necessária, salvo a hipótese de 

ação intransmissível” (Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, 39. 

ed., 2003, v. 1, p. 94). Em suma: conforme disserta José Roberto dos 

Santos Bedaque: “enquanto não partilhados os bens, parte será o próprio 

espólio. Realizada a partilha ou inexistentes bens, sucedem a parte 

falecida seus herdeiros.” (Código de Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª 

ed., 2008, p. 114). Demais disso, o art. 1.056 do CPC determina que a 

habilitação pode ser requerida tanto "pela parte, em relação aos 

sucessores do falecido", como pelos próprios "sucessores do falecido, 

em relação à parte". Dessa feita, INTIMEM-SE, na forma do artigo 688 do 

CPC, as partes para, no prazo 30 dias, promoverem a sucessão “causa 

mortis”, promover a sucessão “causa mortis”, indicando os herdeiros, com 

qualificação e endereço, caso inexistente inventário em curso, ou 

indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, além da 

qualificação e endereço, se existente inventário em curso. Caso cumpra a 

determinação constante no parágrafo anterior, CITE-SE na forma do artigo 

690 do CPC. Sem prejuízo das determinações anteriores, considerando o 

pleito de fls. 891/894, INTIME-SE o digno advogado em questão para, no 

prazo de 15 dias, apresentar procuração “ad judicia” outorgada pelo 

espólio, uma vez que manifesta nos autos em seu nome, indicando, ainda, 

os herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, 

além da qualificação e endereço, se existente inventário em curso, sob 

pena de o feito seguir a sua revelia. Em não havendo qualquer 

insurgência, DEFIRO, desde já, a sucessão “causa mortis”. Por fim, 

CONCLUSOS para análise dos pleitos de fls. 891/894 e de fl. 920. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262553 Nr: 26608-91.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ALVES FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, mormente porque nenhum dos 

documentos apresentados, como já assinalado, retratam a situação 

econômica da sociedade empresária, o pedido não tem respaldo. Posto 

isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita. Logo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judicial, sob pena de extinção anômala. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265032 Nr: 28446-69.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, mormente porque nenhum dos 

documentos apresentados, como já assinalado, retratam a situação 

econômica da sociedade empresária, o pedido não tem respaldo. Posto 

isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita. Logo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judicial, sob pena de extinção anômala. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275513 Nr: 5391-55.2018.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 198 de 657



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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. L. F. GOTARDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, mormente porque nenhum dos 

documentos apresentados, como já assinalado, retratam a situação 

econômica da sociedade empresária, o pedido não tem respaldo. Posto 

isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita. Logo, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judicial, sob pena de extinção anômala. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265687 Nr: 28954-15.2017.811.0055

 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: ANDERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 dias, 

informe acerca da existência de saldo referente ao FGTS em nome do 

autor.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a resposta.

 Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 24987 Nr: 865-36.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 (...) Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como 

concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a 

forma de expropriação e conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além 

de apresentar o cálculo atualizado da dívida. Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo 

o silêncio como concordância. Se for o caso, PROMOVA a Secretaria de 

Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos 

do CPC. Em caso de não localização do veículo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o prosseguimento da vertente execução. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121913 Nr: 1005-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA HELENA DE AQUINO PESSOA, AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:MT- 12.418, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANDRESSA KATHERINE DE BRITO CORRÊA - 

OAB:10797/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA 

MACIEL SERRA - OAB:7648, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 OAB/MT, Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYSCHI - 

OAB:6.180-OAB-MT, WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:10386-B/MT

 (...) 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 item 

2.13.3.3 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. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272391 Nr: 2958-78.2018.811.0055

 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: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vitor Lima Ribeiro - 

OAB:23387/O

 Vistos.

De início, como já consignado no ato judicial de fl. 246, o depósito do valor 

da indenização prevista na Apólice n. 0120/6002029/35 não está 

vinculado a qualquer postura da parte autora.

Veja-se que o que está condicionado ao oferecimento de caução real, 

bem como a entrega do salvado, é o levantamento do aludido valor pela 

parte autora, de modo que não se vê qualquer razão para que a parte 

demandada deixe de promover, independentemente de qualquer postura 

da parte “ex adversa”, o depósito do valor da apólice, com a sua 

vinculação ao vertente feito, exatamente como determinado no Agravo de 

Instrumento n. 1004770-12.2018.8.11.0000 (fls. 241/243).

Logo, INTIME-SE a parte demandada para, nos termos do ato judicial de fl. 

246, comprovar o depósito do valor da indenização prevista na Apólice n. 

0120/6002029/35, devidamente vinculado ao vertente feito, no prazo de 10 

dias.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a petição de fls. 301/302, mormente no que tange ao pleito de 

consignação dos documentos da aeronave.

Por fim, por conta do requerimento de fl. 340, DEFIRO o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte demandada manifeste sobre a 

contraproposta de acordo ofertada pela parte autora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279065 Nr: 8289-41.2018.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: LEONARDO FERREIRA SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIOGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:13.525-B, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, Merilly Lais Savan 

Soares - OAB:OAB/MT 21.474, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.Logo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

taxa judicial, sob pena de extinção anômala.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264087 Nr: 27727-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PEDRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente 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.: 146269 Nr: 5993-56.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ZEFERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Vistos.

Como se trata de direito absolutamente disponível, INTIME-SE o Banco 

demandado para que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre o pedido de fl. 

302 para que os depósitos judiciais sejam levantados em favor da parte 

autora, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, EXPEÇA-SE alvará em 

favor da parte autora, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC. Para tanto, deverá ser observado, ainda, o disposto no Provimento 

68/2018 do CNJ.

Caso haja insurgência da parte demandada, CONCLUSOS.

Se não houver, com a transferência do valor depositado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282062 Nr: 10687-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLW, AAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeada como curadora provisória vera Lúcia Weber, lavrando-se o 

termo de compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, a realizar os 

atos necessários para gerir e administrar os bens da interditanda 

Almerinda Antunes Weber, para fins de recebimento dos proventos a que 

fizer jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores 

recebidos e também obrigado à prestação de contas quando instado para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – 

Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes à 

interditanda, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 03/10/2018, 

às 13h50min., data em que será realizada a audiência de entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, 

ainda, a psicóloga Sra. Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, 

Sra. Angela Raquel dos Santos, ambas deste Juízo, para realizar estudo 

psicossocial na residência da interditanda, devendo-se entregar relatório 

no prazo de 10 (dez) dias.Respondendo aos seguintes quesitos:01)Em 

relação à habitação?a)O imóvel utilizado pela parte autora é próprio, 

alugado ou cedido?b)Quantas pessoas moram na residência, idade e 

atividades, grau de parentesco?c)Quais as condições da habitação?d)Há 

fatores que colocam em risco a saúde ou interferem na convivência do 

grupo familiar? Quais?e)Na residência há fatores facilitadores à 

funcionalidade (como adaptações arquitetônicas)? Quais?f)Há fatores que 

colocam em risco a saúde ou interferem na convivência do grupo 

familiar?02

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138913 Nr: 9359-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HTP, MITD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte exequente manifestar do 

despacho de fl.84, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.85, 

através de sua advogada. Assim sendo, intimo a advogada da parte 

exequente, bem como encaminho os autos ao escaninho para que seja 

confeccionado o mandado/Carta Precatória de intimação para a parte 

exequente pessoalmente, para cumprir a determinação de fl.84, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162433 Nr: 13811-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECMN, NAYARA FERNANDA ALVES MALINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 
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TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora proceder a devolução do 

valor descontado indevidamente, apesar de estar devidamente intimada 

para o ato, (fl.53). Assim sendo, intimo a parte requerida, para requerer o 

que lhe é de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena dos autos ser 

remetido ao arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185349 Nr: 3015-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RODRIGUES REIS, HELENA ROQUE RODRIGUES 

REIS, SEBASTIANA APARECIDA REIS, ERENI LOPES REIS, RESLI LOPES 

REIS SILVA, SUELI LOPES REIS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAQUIM RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento em 

relação aos bens deixados pelo de cujus Joaquim Rodrigues Reis 

proposta por Valdir Rodrigues Reis e outros.Inicialmente deve-se 

consignar que o feito passa a tramitar conforme disposto no artigo 659 do 

Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015.A inicial foi 

apresentada às fls. 05/06, com a juntada do dos documentos pessoais 

dos herdeiros e respectivas representações processuais (07/34 e 118), 

documentos pessoais do falecido e certidão de óbito (35/37) bem como 

cópia do documento de propriedade do bem imóvel a ser adjudicado (fls. 

38/44 e 123/126).Últimas Declarações na qual todos os herdeiros 

concordam com a exclusão da motocicleta e quanto ao bem imóvel 

requerem a adjudicação ao herdeiro cessionário Valdir Rodrigues Reis 

(117).Juntada da Guia de Informação de Isenção do ITCD (fls. 

119/122).Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários formalizadas 

por todos os herdeiros em favor do herdeiro cessionário Valdir Rodrigues 

Reis (fls. 131/132).Guia de Informação do ITBI (fls. 133/134) com a 

comprovação do pagamento devido (fls. 142/143).Certidões negativas de 

débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 

1454/156).Anexo ainda aos autos o comprovante de autenticidade da 

quitação do ITCMD.POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e 

legais efeitos a partilha de fls. 117, relativa ao bem deixado pelo 

falecimento do Sr. Joaquim Rodrigues Reis, atribuindo ao Cessionário de 

Direitos Hereditários, Sr. Valdir Rodrigues Reis, o único bem descrito 

nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas 

pelo requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se a 

competente CARTA DE ADJUDICAÇÃO, fornecendo à parte interessada 

as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257436 Nr: 22647-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida, devidadamente citada, conforme se faz 

prova às fls. 26, deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, 

assim sendo, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, a 

fim de que manifeste-se, no prazo legal, requerendo o que de direito, 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149816 Nr: 9806-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, JVSDS, ZLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Vinycius Sampaio da 

Silva e João Victor Sampaio da Silva representados por seu genitor 

Zacarias Leonardo da Silva em face de Erica Aparecida Sampaio, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 20/05/2016, 

não sendo possível a intimação da parte executada, por não ter sido 

encontrada conforme consta a certidão de fl. 82-verso.

À fl. 86 este juízo determinou a intimação da parte exequente e de seu 

procurador para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do feito.

Assim, vejo que o exequente restou devidamente intimado, conforme se 

vê na certidão de fl. 90, deixando transcorrer in albis o prazo para dar 

prosseguimento no feito (fl. 91).

 Importante ressaltar que o procurador da parte exequente restou intimado 

através de DJE – Diário da Justiça Eletrônica (fl. 87), contudo, não 

apresentou qualquer manifestação.

Dessa forma, forçoso concluir que o feito aguarda providência da parte 

exequente, desde janeiro/2018, condição esta que não pode ser mantida 

ad eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a exequente não manifesta interesse 

no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232305 Nr: 21340-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20.889/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 201 de 657



 (...) Posto isso, em consonância com o parecer ministerial e diante da 

natureza absoluta da competência na vertente demanda, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA, determinando a remessa deste feito à Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, bem como dos Autos n. 

1 2 2 8 8 - 3 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 5  ( C ó d i g o :  2 4 4 3 6 9 ) ,  A u t o s  n . 

10463-57.2017.811.0055 (Código: 242113) e dos Autos n. 

11309-74.2017.811.0055 (Código: 243205), todos em apenso. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. CIÊNCIA ao MPE e à DPE. CUMPRA-SE com urgência, 

haja vista a necessidade de prosseguimento do feito no Juízo competente, 

mormente pela natureza do direito discutido nos vertentes autos. 

JUNTE-SE cópia da vertente decisão aos Autos n. 

1 2 2 8 8 - 3 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 5  ( C ó d i g o :  2 4 4 3 6 9 ) ,  A u t o s  n . 

10463-57.2017.811.0055 (Código: 242113) e dos Autos n. 

11309-74.2017.811.0055 (Código: 243205), todos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281510 Nr: 10240-70.2018.811.0055

 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: IS, SAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT, STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - 

OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pleiteia pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, todavia, vejo que a mesma demonstra 

possuir um perfil econômico considerável, uma vez que se trata de 

servidora pública, o que não se afigura pessoa economicamente 

necessitada.

Não é demais ressaltar que o Magistrado deve zelar para evitar que o 

benefício da justiça gratuita seja utilizado inadequadamente, valendo-se de 

critérios objetivos, com o fim de apurar se se o requerente possui ou não 

condições de suportar as despesas processuais.

 Posto isso, levando em consideração o art. 10 do CPC e art. 469, §2º, da 

CNGC, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de sua procuradora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, aportem aos autos as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio, levando em 

consideração que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante 

o disposto no art. 99, §2º, do CPC.

Com a juntada dos documentos, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220044 Nr: 9993-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO DOS SANTOS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 Certifico que, INTIMO a parte requerida da respeitável decisão abaixo 

transcrita: Vistos.

Trata-se de Pedido de Habilitação de Crédito proposta por Cooperativa de 

Crédito dos Médicos, outros profissionais da Saúde e Empresários de 

Mato Grosso Ltda – UNICRED Mato Grosso em desfavor do espólio de 

Paulo dos Santos Pimenta, representado pela inventariante Sra. Diomar 

Ludugerio Pimenta, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Com a inicial a requerente apresenta extrato de Prejuízo de Conta Corrente 

do de cujus, atualizado em 27.06.2016, no valor de R$ 15.398,05 (quinze 

mil, trezentos e noventa e oito reais e cinco centavos).

 Alega em síntese que após o falecimento do de cujus, nenhum dos 

herdeiros assumiram o pagamento da dívida mencionada bem como que a 

inventariante deixou de promover a inclusão da presente dívida junto a 

petição de primeiras declarações.

Deste modo, requer a habilitação de crédito nos autos de inventário 

tombados sob o código nº. 101127, nos termos do art. 642 do Código de 

Processo Civil.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/34.

A inventariante restou devidamente intimada, contudo, manteve-se inerte.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de Pedido de Habilitação de Crédito visando a habilitação de 

crédito nos autos de inventário do espólio do Sr. Paulo dos Santos 

Pimenta.

Quanto ao pedido de habilitação de crédito vejo que podem os credores do 

espólio (CC, art. 1.997, § 1º), antes da partilha, pedir ao juízo do inventário 

o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, e sendo o pedido de 

habilitação apensado aos autos do inventário, se todos os herdeiros 

concordarem, o juiz declarará habilitado o credor e mandará que se faça a 

separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o seu 

pagamento (CPC, art. 642, §2º). Separados os bens, o Juiz mandará 

aliená-los, conforme as regras deste Código relativas à expropriação. 

Poderá o credor pedir até mesmo a adjudicação de bens (CPC, art. 642, 

§4º).

 Todavia, não havendo concordância de todos os herdeiros com relação à 

habilitação de crédto, o Juiz remeterá o credor para os meios ordinários de 

cobrança da dívida. Inteligênicia do art. 643 do CPC. A rigor, havendo 

impugnação dos herdeiros que não seja fundada em quitação, o juiz 

mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar 

o credor quando a dívida constar de documento que comprove 

suficientemente a obrigação e a impugnação não se funda em quitação 

(CC de 2002, art. 1.997, § 2º).

Sobre a matéria, é precisa a lição de Silvio Rodrigues, que assim 

preconiza:

“a impugnação do crédito por qualquer dos herdeiros não precisa ser 

fundamentada, pois, como determina a lei, o pagamento só será ordenado, 

nos autos do inventário, “quando houver acordo expresso de todos os 

interessados” (CPC, art. 1.018). Ora, se algum herdeiro, ainda que sem 

fundamentar sua oposição, impugnar o pagamento, é óbvio que não se 

manifesta o indispensável acordo entre os interessados. Verdade, como 

de resto observa Bevilaqua, que não há interesse da parte do herdeiro em 

opor-se ao pagamento de uma dívida verdadeira, porque sua oposição lhe 

seria inútil e meramente dilatória ... porque o juiz mandará reservar bens 

em mãos do inventariante ...” (Direito Civil, Direito das Sucessões, Vol. 7º, 

Saraiva, 2002, 25ª ed., págs. 332/333, Código Civil Novo).

No caso dos autos, a inventariante, viúva-meeira do de cujus, não 

impugnou o título apresentado pelo credor, mantendo-se inerte, conforme 

comprova a certidão de fls. 45.

 Assim, observo que não houve manifestação da inventariante quanto ao 

débito nem mesmo quanto a possível quitação deste, razão pela qual há de 

se declarar habilitado o credor requerente Cooperativa de Crédito dos 

Médicos, outros profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso 

Ltda – UNICRED Mato Grosso.

 Deve-se apensar consignar que intimada a inventariante, e esta 

mantendo-se inerte, é certo que devem ser reputados como verdadeiros 

os fatos afirmados pelo autor.

Posto isso, nos termos do art. 642, § 2º, do Código de Processo Ciivil, 

combinado com o art. 1.997, § 1º do Código Civi, DECLARO HABILITADO 

nos autos do inventário, tombado sob o código de nº. 151950, o credor 

Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso Ltda – UNICRED Mato Grosso, determinando 

ainda que se faça a separação de dinheiro ou, sem sua falta, de bens 

suficientes para o pagamento da dívida atualizada do ora requerente.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do inventário.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61310 Nr: 2899-76.2007.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: J. CAMARA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial 

de fls. 590/615, bem como para, se quiserem, apresentarem seus 

pareceres técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195375 Nr: 11150-05.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BROGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190043 Nr: 6712-33.2015.811.0055

 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: MARCOLINO PINHEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:, 

KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Certifico que, tendo em vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141198 Nr: 526-96.2012.811.0055

 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: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 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: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Certifico que decorreu em 26/03/2018 o prazo para a parte requerida 

restituir o importe de R$ 1.007,43 (mil e sete reais e quarenta e três 

centavos), tendo permanecido inerte. Desse modo, intimo novamente a 

parte requerida para restituir o montante acima mencionado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279989 Nr: 8968-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WALDOW, ANA CLAUDIA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o não cumprimento da interpelação a tempo, intimo 

os requerentes para indicarem nova data e horário para comparecimento 

dos interpelados no Cartório Registral do 2.º Ofício, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274498 Nr: 4581-80.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO ALEGRE-RS, FAZENDA PIONEIRA 

EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ACAUAN DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:61022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 220,44 (duzentos e vinte reais e 

quarenta e quatro centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 17818-21.2017.811.0055

 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: DINALVA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 251371.

 Vistos,

 Inicialmente esclareço que às fls. 96 o banco requerido informou não ter 

interesse na proposta de acordo apresentada às fls. 93, desse modo, as 

certidões de fls. 97 e fls. 99 devem ser desconsideradas.

 Ademais, intime-se a parte requerente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 185-60.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARAPUTANGA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA INFORMATICA, ANTONIO MESSIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 330,66 (trezentos e trinta reais e 

sessenta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110841 Nr: 1079-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 110841.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco da Amazônia S/A em 

face de Geraldo Barros Carvalho Júnior, Geraldo Barros Carvalho e Maria 

Thereza Caetano Carvalho, tendo sido penhorado o bem imóvel descrito 

no termo de penhora de fls. 192.

 Às fls. 213/236 foi realizada a avaliação do imóvel penhorado.

 Às fls. 237 a parte exequente foi intimada para efetuar o pagamento da 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça, sendo que 

esta comprovou o pagamento às fls. 238.

 Às fls. 241/242 a parte executada requereu a extinção do feito por 

abandono.

 Intimadas a se manifestarem acerca do auto de avaliação, às fls. 245/252 

a parte exequente apresentou impugnação sustentando que não houve 

detalhamento dos valores de benfeitorias e valor da terra, diferenciação 

entre terra produtiva e área de preservação permanente ou não utilizável 

na produção, bem como que o valor atribuído pelo oficial de justiça 

avaliador está acima do preço de mercado.

 Às fls. 253/267 a parte executada impugnou o auto de avaliação 

sustentando a falta de rigor técnico e especificação das informações 

trazidas no auto de avaliação.

 Argumentou que o valor atribuído no auto de avaliação se encontra muito 

aquém ao real valor de mercado, tendo apresentado avaliação realizada 

pelo engenheiro agrônomo Mário Sérgio dos Santos.

 Por conta disso, pugnou por nova avaliação do imóvel, bem como a 

redução da penhora sobre fração ideal do bem suficiente ao pagamento 

do débito.

 Às fls. 268/283 a parte executada apresentou laudo de avalição realizada 

pelo corretor de imóveis Pedro Fernando Ribeiro.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, consigno que para que haja a extinção do processo por 

abandono, se mostra imprescindível a intimação pessoal da parte, bem 

como de seu procurador regularmente constituído e cadastrado nos autos 

através do DJe, para dar impulso ao processo, com a advertência de que 

a inércia da parte importaria a extinção do processo, o que não ocorreu no 

caso dos autos.

 Assim, indefiro o pedido de extinção do processo formulado pela parte 

executada às fls. 241/242.

 Aliás, se a parte devedora realmente pretende a extinção do processo, 

basta pagar a dívida, sendo que o feito se arrasta desde 2009 sem que 

isso tenha feito. Simples assim: quer a extinção do processo, pague a 

dívida vencida há quase 10 anos.

 Feita a consideração acima, passo a analisar a impugnação apresentada 

pela parte executada.

 Analisando os autos, concluo que devo realmente determinar a nova 

avaliação do bem, na forma do art. 873 do Código de Processo Civil, que 

assim dispõe:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro 

na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou 

diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira 

avaliação.

 Nessa esteira, considerando que há grande discrepância entre o preço 

atribuído pelo oficial de justiça (R$ 44.239.999,60 – fls. 213/236) e aqueles 

apresentados pelas partes (R$ 52.000.003,19 – fls. 268/283), com 

fundamento no inciso III do art. 873 do Código de Processo Civil, entendo 

que se faz necessário designar perito judicial para apuração do real valor 

da área penhorada.

 Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela parte executada e, com 

fundamento no art. 873, inciso III, do Código de Processo Civil, determino 

que seja realizada nova avaliação no bem penhorado por perito, sendo 

que para tanto nomeio o IPC - Instituto de Pericias Cientificas, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intime-se a 

parte executada para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários ficarão a cargo da parte executada, uma 

vez que a avaliação por perito está sendo realizada a pedido dela. Lembro 

ainda que no processo de execução incide o princípio de que a execução 

deve ocorrer a expensas do devedor, tal como leciona Humberto 

Theodoro Júnior (in: Curso de Direito Processual Civil. – 32ª edição – Rio 

de Janeiro: Forense, 2004, pág. 10).

Registro que na hipótese de não serem depositados os honorários este 

Juízo irá presumir que houve desistência do pedido de nova avaliação pela 

parte executada e também no pedido de redução da penhora.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, façam os autos conclusos para análise do pedido de redução da 

penhora, consoante dispõe o inciso I do art. 874, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado 

e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o 

valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do 

exequente e dos acessórios;”

 Antes, porém, determino que o Sr. Perito apresente sugestão de 

desmembramento para permitir a redução da penhora, devendo observar 

o seguinte:

a) A área a ser desmembrada deverá ser toda aberta, formada, 

agricultável, com acesso para a estrada que hoje liga o imóvel;

b) A área deverá ter valor de mercado equivalente a pelo menos 300% do 

valor atual da dívida, já que a correção do crédito é diferente da 

valorização do bem, sendo certo que, tendo como base o tempo de 

tramitação já gasto, é possível que surja grande diferença no momento de 

satisfazer a dívida por meio de expropriação.

 Feita a proposta de desmembramento pelo Sr. Perito, diga a parte 

exequente.

 Havendo discordância, conclusos para decisão.

 Havendo concordância, sem nova conclusão, deverá a parte executada, 

caso insista no pedido de redução da penhora, afirmar expressamente se 

possui condições de providenciar todo o necessário para que haja 

abertura de nova matrícula desta fração (memorial descritivo, escritura 

pública ou requerimento de desmembramento, georreferencimento, etc), 

ficando expresso que a nova matrícula não poderá ter outros ônus que 

não o decorrente do crédito executado neste processo. Registro que o 

descumprimento posterior deste compromisso ensejará penalização por 

ato atentatório à dignidade da justiça.

 Feito tudo isto, novamente conclusos.

 Intimem-se para fins recursais.

 Cumpra-se prioritariamente, eis que a execução já se arrasta desde 2009.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 27466 Nr: 859-92.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:5576-E (OAB-MS), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 27466.

Vistos,

A parte exequente, às fls. 433/434, alegou que todas as medidas 

convencionais de localização de bem já foram esgotadas.

 Por conta disso, pugnou pela suspensão da CNH e o bloqueio de 

eventuais valores disponíveis em moeda virtual e plano de previdência 

privada em nome do executado.

 Pois bem.

Em regra, o devedor responde com seu patrimônio para satisfação da 

dívida, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil e art. 391 

do Código Civil, sendo que atualmente há somente uma exceção à regra 

que autoriza a responsabilização pessoal, que é a prisão civil do devedor 

de alimentos, disposta no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, no que tange ao bloqueio de eventuais valores disponíveis 

em moeda virtual, entendo que não se pode acolher pedido genérico sem a 

comprovação da eficácia da medida, tendo em vista que o seu acolhimento 

acarretaria o envio indiscriminado de ofícios sem a presença de indícios 

mínimos de que o executado seja titular de bem dessa natureza. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de 

moeda virtual (bitcoin). Indeferimento. Pedido genérico. Ausência de 

indícios de que os executados sejam titulares de bens dessa natureza. 

Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2202157-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 

36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 21/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017)

 Quanto ao pedido de bloqueio de eventuais valores disponíveis em plano 

de previdência privada, entendo que referidos valores se destinam para 

garantia de futura aposentadoria ou mesmo sua complementação por 

plano de previdência privada, pelo que são impenhoráveis, posto que 

destinados ao sustento do devedor ou da sua família, inserindo-se no rol 

dos bens ditos impenhoráveis, em face da natureza alimentar. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - REFORÇO DE PENHORA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À 

SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - PENHORA NA 

CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE - CUNHO 

ALIMENTAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. Os valores constantes de depósito em plano de previdência 

complementar destinam-se para garantia de futura aposentadoria ou 

mesmo sua complementação por plano de previdência privada, pelo que 

são impenhoráveis, posto que destinados ao sustento do devedor ou da 

sua família, inserindo-se no rol dos bens ditos impenhoráveis, em face da 

natureza alimentar, em consonância ao que prevê o artigo 649, IV, do 

CPC.” (TJ-MT, AI 56651/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2011, 

Publicado no DJE 18/08/2011)

Por fim, cumpre-me registrar que embora o art. 139, IV, do Código de 

Processo Civil autorize que o juiz utilize outras medidas para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas medidas não podem 

extrapolar o que a própria norma preceitua a respeito da 

responsabilização do devedor, bem como não abre ao juiz possibilidades 

ilimitadas para forçar o cumprimento da obrigação.

 Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados às fls. 433/434.

 Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118917 Nr: 8861-12.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 

13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº. 118917.

Vistos,

 A parte exequente às fls. 173/180 noticiou o descumprimento do acordo, 

alegou fraude a execução em razão da alienação do veículo Fiat Punto, 

placa OAZ-5761, bem como indicou bens imóveis à penhora.

 Assim, determino seja o executado intimado para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da alegada fraude a execução.

 Determino ainda a intimação do terceiro adquirente para, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, opor embargos de terceiros, nos termos do 

§4º, do art.792, do Código de Processo Civil.

 Caberá à parte exequente providenciar o necessário para a intimação do 

terceiro, trazendo aos autos o endereço, além da comprovação do 

recolhimento das despesas pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, defiro o pedido de penhora dos bens indicados às fls. 185/186, 

devendo ser lavrado termo de penhora e expedido mandado de avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado e respectivo cônjuge, se houver.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266539 Nr: 29510-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 266539.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A.

Requerido: José Ricardo Gonçalves.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 07 de dezembro de 

2017 por Banco Bradesco Financiamento S/A em face de José Ricardo 

Gonçalves, ambos já qualificados, visando a apreensão do bem que lhe 

alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações se encontravam em 

atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/26, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 30/31.

A liminar foi cumprida às fls. 42.

 Devidamente citada (fls. 41), a requerida às fls. 34/39 requereu a 

purgação da mora, apresentando comprovante de depósito judicial do 

valor indicado pelo credor na inicial.

 Às fls. 43/44 foi facultada à parte requerida complementar o depósito 

para purgar a mora em relação às custas processuais e honorários 

advocatícios, bem como foi determinado que a parte autora se abstivesse 

de remover o veículo desta Comarca em razão do pagamento das 
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parcelas vencidas e vincendas.

 Às fls. 48/54 a parte requerida comprovou o depósito dos valores 

referentes às custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios.

 Às fls. 62/63 a parte autora se insurgiu acerca dos depósitos, 

sustentando que não houve a purgação da mora, tendo em vista que o 

valor depositado não corresponde ao débito atualizado, bem como não 

compreendeu as despesas com a guarda e transporte do bem.

 Por conta disso, pugnou pela intimação da parte requerida para 

complementar o pagamento do débito, bem como a procedência dos 

pedidos formulados na inicial e a condenação da parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

 Às fls. 67 a parte autora informou que restituiu o veículo à parte 

requerida.

 Às fls. 68/69 a parte requerida se manifestou acerca da insurgência da 

parte autora às fls. 62/63 acerca dos valores depositados.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a 

serem decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as 

razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, 

inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A ação de busca e apreensão, submetida ao rito especial, previsto no 

Decreto-lei nº 911/69, objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o 

domínio e a posse do bem dado em garantia.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a existência 

de relação contratual com o requerido, por meio do contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, acostado às fls. 19/20, 

bem como a mora às fls. 18, de modo que preencheu os requisitos 

necessários para a busca e apreensão. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSOLIDAÇÃO NAS MÃOS 

DO CREDOR DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

"(...) restando evidenciada a inadimplência e mora do devedor pelo não 

cumprimento do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, 

correto se faz a busca e apreensão do veículo e consequente rescisão 

contratual. (Ap 39726/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014) (...)” (Ap 41547/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado 

no DJE 29/08/2016) (Destaquei). (TJ-MT, Ap 104440/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

 Por outro lado, quanto à purgação da mora, faz-se necessário o 

pagamento integral da dívida no prazo de até cinco dias após executada a 

liminar, devendo incluir o valor das custas processuais e dos honorários. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO 

RECURSAL EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA. 

INSURGÊNCIA QUANTO A PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR CONFORME OS 

CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR MAIS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FIXADO PELO STJ EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS). 1. Não há 

que se falar em sentença ultra petita, pois o magistrado analisou a questão 

da purgação da mora, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada. 2. É 

vedada a supressão de instância e não há interesse recursal quando o 

Apelante inova em seu recurso, abordando temas que não foram 

apresentados ao Juízo de origem. 3. Indicada eventual cobrança, a título 

de boa-fé e para elidir a mora, deve o consumidor depositar judicialmente o 

valor apresentado pelo credor na inicial, após o prazo de 05 dias da 

execução da liminar, acrescido de custas e honorários processuais, nos 

moldes da nova redação dada ao artigo 3º do Decreto-lei 911/69 pela Lei 

nº. 10.931/2004, sendo de 15 dias o prazo para apresentação de 

resposta, da data da execução da liminar. 4. No caso dos autos, o apelado 

não depositou a totalidade dos valores correspondentes ao cálculo 

apresentado pelo credor na inicial, acrescido das custas e dos 

honorários. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 

IMPROVIDO.” (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1635670-4 - Cascavel - Rel.: 

Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - J. 26.04.2017)

 No que tange às despesas com a guarda e transporte do bem, entendo 

que compete ao agente financeiro, proprietário do bem, arcar com o 

pagamento destas despesas, tendo em vista que o contrato de alienação 

fiduciária possibilita, tão somente, a transmissão da posse direta do bem 

em favor da parte requerida, permanecendo a parte autora com a 

titularidade de domínio. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE DEPÓSITO DO VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. "O pagamento devido 

pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado 

fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de 

busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de 

responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do 

automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária." (AgRg no 

REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe 21.11.2013). 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 22/03/2016)

 Assim, no caso dos autos, verifico que houve a purgação da mora, uma 

vez que foi efetuado o pagamento da integralidade do débito indicado na 

inicial, acrescido das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios.

 Nessa esteira, tendo a parte requerida purgado a mora, entendo que 

ocorreu implicitamente o reconhecimento do pedido pela parte requerida.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69 - 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DE ACORDO COM 

OS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL - AUSÊNCIA DE CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA - PURGAÇÃO DE MORA RECONHECIMENTO DO PEDIDO 

QUE DÁ ENSEJO AO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cálculo judicial não instaura 

qualquer divergência em relação ao conteúdo obrigacional do contrato, 

antes, pelo contrário, confirma esse conteúdo e exprime exatamente a 

conseqüência econômico-financeiras da mora em que incidiu o devedor 

fiduciante. A verba honorária e as custas processuais não devem ser 

incluídas na conta de purgação da mora, vez que se tornam devidas 

quando do julgamento da ação. “1. Ao solicitar a purgação da mora, o 

devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência 

do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na 

espécie, o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil (...).” (STJ - REsp 

799.180/PB - Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - Quarta Turma - 

Julgto. em 03/10/2006 - DJ do dia 30/10/2006).” (TJ-MT, Ap 24365/2010, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/11/2011, Publicado no DJE 01/12/2011) (Original sem grifo)

 Assim, considerando que o reconhecimento jurídico do pedido limita o livre 

convencimento do juiz acerca da questão versada, não me resta outra 

alternativa que não seja o acolhimento do pedido formulado na inicial.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, eis que defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao requerido.

 Por fim, desde já, defiro à parte autora o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária a 

ser indicada pela parte autora.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 
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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.

 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.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245464 Nr: 13131-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO LUIZ PINTO

 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 da oficiala de justiça de fl. 43, 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$ 330,66 (trezentos e trinta reais e 

sessenta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 6958-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROSANGELA MARIA MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC 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

 Autos nº: 65444.

 Vistos,

 Diante da manifestação do perito às fls. 588/590 e considerando que o 

laudo pericial e esclarecimentos por ele apresentado não foram claro e 

didático para que este Magistrado possa decidir o quantum devido, 

cumpre-me substituí-lo por outro perito, conforme estabelece o inciso I do 

art. 468 do Código de Processo Civil, devendo o perito substituído ser 

intimado para restituir o valor recebido (fls. 470 e fls. 539), no prazo de 15 

(quinze) dias, consoante dispõe o § 2º do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

 Portanto, nomeio o IPC - Instituto de Pericias Cientificas para realizar a 

liquidação da sentença, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe se concorda com o valor de R$ 1.812,01 à 

título de honorários (fls. 470 e fls. 539), cujo valor será restituído pelo 

perito substituído.

 Caso o perito nomeado concorde com o valor dos honorários acima, 

determino que já indique a data, horário e local para a realização da 

perícia, sendo certo que a instituição financeira já apresentou os quesitos 

(fls. 509/510), lembrando que o laudo pericial deverá observar a exigência 

contida no art. 473 do CPC.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 6503 Nr: 1010-39.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Luiz Rizzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BUSANELLO, JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 6503.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 354, renove-se o ofício de fls. 351, 

consignando-se que se trata de reiteração e que novo descumprimento 

acarretará em crime de desobediência.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25053 Nr: 957-14.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DALL AGLIO GAI, JOCELIA MARIA 

SANTOS GAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3044/MS, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, RITVA CECILIA DE QUEIROZ G. 

VIEIRA - OAB:7960-MS

 Autos nº: 25053.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 621, para que os autos sejam remetidos ao 

contador judicial, uma vez que já foi realizado cálculo judicial para 

apuração do montante devido às fls. 494/495, devendo a parte realizar, 

tão somente, a atualização do débito a partir daquela data.

 Por outro lado, em consulta processual no site do TJMS, verifiquei que a 

carta precatória expedida e distribuída sob nº 006024-43.2014.8.12.0002, 

no juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Dourados – MS, em cumprimento 

à decisão de fls. 554-vº, se encontra em regular tramitação, tendo o oficial 

de justiça certificado em 09/05/2018 que a parte exequente/arrematante 

foi imitido na posse do imóvel arrematado (fls. 520/521) e em 29/05/2018 

foi certificado o decurso de prazo para a parte executada se manifestar 

acerca da avaliação realizada pelo oficial de justiça.

 Assim, aguarde-se o cumprimento da mesma.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 207 de 657



 Cod. Proc.: 233377 Nr: 22183-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE FREITAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 233377.

 Vistos,

 Diante da devolução da carta de intimação (fls. 46), expeça-se edital para 

tal mister.

Após, não havendo manifestação, certifique-se e conclusos para 

extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278457 Nr: 7758-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278457.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 22.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem qualquer manifestação da 

parte autora, intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

regular prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171326 Nr: 12806-31.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE ARI TORRES, WESLEY LOPES TORRES, 

MARIA LOPES DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED FEDERAÇAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/mt, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 171326.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 484/487. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103030 Nr: 1840-19.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DIVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINE LOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Autos nº: 103030.

 Vistos,

 Estado de Mato Grosso, às fls. 167/169, opôs embargos de declaração 

em face da sentença de fls. 155/157, alegando a existência de omissão no 

que tange à determinação do pagamento dos honorários periciais no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 170).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do 

meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Com efeito, registro que às fls. 76 houve a determinação para o Estado 

custear a produção de prova pericial, em razão de a parte autora ser 

beneficiária da justiça gratuita e a parte requerida ter sido citada por edital 

e nomeado curador especial, sendo determinado, ainda, que o setor 

técnico de criminalística do Estado fosse oficiado para a realização da 

perícia.

 Diante da negativa pela POLITEC às fls. 79, foi nomeado o Sr. José 

Ernesto como perito às fls. 80/81, que apresentou a proposta de 

honorários periciais em R$ 5.000,00 às fls. 85, a qual foi acolhida pela 

decisão de fls. 87.
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 Assim, considerando que houve a recusa pela POLITEC em realizar a 

perícia e que quando da apresentação da proposta de honorários periciais 

pelo perito nomeado ainda não havia a Resolução 232 do CNJ que fixa em 

R$ 300,00 (trezentos reais) o valor a serem pagos aos peritos, entendo 

que não houve a omissão alegada pela parte embargante.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 167/169, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141769 Nr: 1101-07.2012.811.0055

 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: EMERSON CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 141769.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 95/96. Proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243833 Nr: 11845-85.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO PALHANO FERREIRA, RAYRA GASPARINE 

CASSIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINEIA GONÇALVES LARA, DOUGLAS 

REGIS LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT

 Autos nº: 243833.

 Vistos,

 A parte requerida alegou em sua contestação, preliminarmente, sua 

ilegitimidade passiva.

 Analisando os autos, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva se 

confunde com mérito, eis que fundada na responsabilidade em realizar o 

pagamento das parcelas, assim, será analisada em sentença.

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

das partes e na oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão), devendo 

ser observado que a parte requerida já apresentou o rol às fls. 148.

 Fixo como pontos controvertidos da ação principal as seguintes 

questões: a) se houve novação e; b) se houve descumprimento contratual 

pela parte requerida.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de agosto de 2018, às 16:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231937 Nr: 20824-70.2016.811.0055

 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: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS FAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DE HELD LOPES - 

OAB:11872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231937.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: GazinCred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento.

Requerido: Regis Fagner dos Santos.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 30 de novembro de 

2016 por GazinCred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Regis Fagner dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente (fls. 31-Vº) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls. 32.

 Intimada via DJE nº 10128, publicado em 26/10/2017, e pessoalmente, 

conforme AR de fls. 31-Vº, para dar prosseguimento ao feito, sob a 

advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do mesmo, a parte 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 32.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE e pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, a parte autora permaneceu inerte (fls. 32).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

autora.

P. R. I. C.
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 Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244895 Nr: 12651-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 244895.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 68.

 Para tanto, expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada judicialmente, a ser depositada na conta bancária indicada às 

fls. 68.

 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.

Após, com o trânsito em julgado certificado às fls. 63, remeta-se ao 

arquivo observadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275460 Nr: 5357-80.2018.811.0055

 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): ANTONIO HIROSHI HIROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pela oficiala de 

justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia a ser emitida junto ao 

site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246785 Nr: 14249-12.2017.811.0055

 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: WILSON MARQUES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Autos nº: 246785.

Natureza: Embargos de terceiro.

Embargante: Wilson Marques Roque.

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso.

Vistos,

Trata-se de embargos de terceiro opostos inicialmente no processo de 

execução cód. n.º 150525, que fora ajuizado por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso em face de 

Wilson Marques Roque, de modo que a parte embargante verificou o 

equívoco com a manifestação da parte exequente às fls. 08/11, tendo 

requerido a sua distribuição e a juntada dos documentos pessoais às fls. 

15/27, o que foi realizado às fls. 28.

Em apertada síntese, o embargante sustentou que é legítimo proprietário 

do imóvel objeto da matrícula nº 30.812 do CRI desta Comarca.

Seguiu narrando que o executado dos autos em apenso (código 150252) 

se trata de um homônimo.

 Por conta disso, pugnou pela procedência da ação para que seja 

desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 30.812 

do CRI desta Comarca, além das custas processuais e honorários 

advocatícios.

 A inicial foi recebida às fls. 29/30, oportunidade em que foi indeferida a 

tutela de urgência e determinada a expedição de ofício à POLITEC 

solicitando consulta ao banco de dados para verificar se realmente se 

trata de caso de homônimo.

 Às fls. 38/42 veio aos autos laudo de confronto papiloscópico.

 Às fls. 45 a parte embargada requereu a desistência da penhora.

Intimada para se manifestar, a parte embargante requereu a baixa da 

penhora e a condenação da parte embargada ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Não tendo a parte embargada suscitado preliminares e não havendo 

outras questões prejudiciais a serem decididas, passo a decidir, expondo 

as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 

93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

Como é sabido, a ação de embargos de terceiro tem como finalidade 

afastar a ameaça ou desconstituir ato de constrição judicial, devendo a 

parte autora demonstrar sua condição de terceiro proprietário ou 

possuidor do bem apreendido ou ameaçado de apreensão, além de 

comprovar que não é responsável pelo pagamento da dívida.

 No caso em apreço, verifico que houve por parte da 

embargada/exequente verdadeiro reconhecimento da procedência do 

pedido deduzido na inicial, eis que manifestou expressamente às fls. 45 a 

desistência da penhora do imóvel objeto da matrícula nº 30.812 do CRI 

desta Comarca.

Assim, considerando que o reconhecimento jurídico do pedido limita o livre 

convencimento do juiz acerca da questão versada, não me resta outra 

alternativa que não seja a procedência do pedido.

 Quanto à sucumbência, observando-se que a parte 

embargada/exequente deu causa à constrição ao indicar à penhora bem 

de propriedade de terceiro, entendo que esta deve suportar o pagamento 

das custas e honorários advocatícios, conforme entendimento 

consolidado na Súmula 303 do STJ.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial dos 

presentes embargos e, por consequência, determino a desconstituição da 

penhora do imóvel objeto da matrícula nº 30.812 do CRI desta Comarca 

realizada no processo de execução código nº 150525 em apenso.

 Por consequência, condeno a embargada Cooperativa de Crédito de Livre 
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Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa (fls. 05), nos termos do § 2º do art. 85 do Código 

de Processo Civil.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo, sendo que uma cópia desta sentença deverá ser transladada para 

os autos em apenso (código n.º 150525).

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.: 267024 Nr: 29918-08.2017.811.0055

 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: ZATIR ZANIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:OAB/MT 7.413

 Autos nº. 267024.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265232 Nr: 28620-78.2017.811.0055

 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: APARECIDO ANTUNES DE FRANÇA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449/OABSP

 Autos n.º 265232.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o patrono da requerida Usinas 

Itamarati S/A ainda não juntou instrumento procuratório, mesmo diante da 

certidão de fls. 95-Vº.

Assim, intime-se novamente o advogado da requerida acima para, no 

prazo de 15 dias, juntar procuração, sob pena de revelia em face deste.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277056 Nr: 6634-34.2018.811.0055

 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: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277056.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte 

Requerente, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

Não obstante a parte Requerente possua algumas restrições financeiras, 

entendo que a mesma não é hipossuficiente, nem mesmo 

momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e 

econômica vislumbrada nos presentes autos e apresentada no imposto de 

renda juntado.

 Diante disso, intime-se a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar as custas iniciais, sobre o valor da causa corrigido, comprovando o 

pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do 

registro e distribuição.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276705 Nr: 6333-87.2018.811.0055

 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: GENESIO LOPES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276705.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte 

Requerente, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

Não obstante a parte Requerente possua algumas restrições financeiras, 

entendo que a mesma não é hipossuficiente, nem mesmo 

momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e 

econômica vislumbrada nos presentes autos e apresentada no imposto de 

renda juntado.

 Diante disso, intime-se o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar as custas iniciais, sobre o valor da causa corrigido, comprovando o 

pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do 

registro e distribuição.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190245 Nr: 6842-23.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auriane Terezinha Sawaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN 

- OAB:12129-A

 Autos nº. 190245.

Vistos,

 Tendo a parte requerida realizado o pagamento voluntário da 

condenação, neste sentido os petitórios de fls. 101/103 e fls. 130/137, 
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autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, conforme 

pugnado às fls. 127.

 Para tanto, expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada judicialmente, a ser depositada na conta bancária indicada às 

fls. 127.

 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.

 Após, com o trânsito em julgado certificado às fls. 115, remeta-se ao 

arquivo observadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277857 Nr: 7306-42.2018.811.0055

 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: TIAGO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277857.

 Vistos,

 Inicialmente, intime-se a parte Requerente para juntar aos autos seus 

documentos pessoais.

Ademais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte 

Requerente, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

Não obstante a parte Requerente possua algumas restrições financeiras, 

entendo que a mesma não é hipossuficiente, nem mesmo 

momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e 

econômica vislumbrada nos presentes autos e apresentada no imposto de 

renda juntado.

 Diante disso, intime-se o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar as custas iniciais, sobre o valor da causa corrigido, comprovando o 

pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do 

registro e distribuição.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228455 Nr: 17101-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Rosa de Melo

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 228455.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita nova busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258499 Nr: 23662-49.2017.811.0055

 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: KEYTIANE KASSIA DE ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO OLÍMPIO 

NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - OAB:8385-B

 Autos nº: 258499.

 Vistos,

Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 43, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença formulado às fls. 42. Proceda-se a conversão 

da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273922 Nr: 4224-03.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR APARECIDO LIMA PORTO, CELIA MARIA 

PEREIRA, JDC.TUPÃ-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONILDE NEVES LAMEIRA GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GUSTAVO GUILHEN 

MARQUEZI - OAB:341410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.26, 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280429 Nr: 9342-57.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A, JDC.PITANGA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HACHEM - OAB:OAB-PR 

11347, HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS - OAB:30445, REINALDO E. A. 

HACHEM - OAB:OAB-PR 20185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280429.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279869 Nr: 8912-08.2018.811.0055

 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: VALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, TIM CELULAR S/A, ITAPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 279869.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e pedido 

de tutela antecipada ajuizada em 15 de maio de 2018 por Valdo dos 

Santos em desfavor de OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento, 

Tim Celular S/A e Itapeva Fundo de Investimento em Direito Creditório, 

todos qualificados.

 Alega a parte requerente que, este ano de 2018 se dirigiu a Loja de 

móveis Gazin, a fim que adquirir um fogão, momento este que ao consultar 

seu crédito foi informado que seu nome estava inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, visto que seu nome tinha sido protestado no 

Estado do Rio de Janeiro e São Paulo pelas empresas requeridas.

Ressalta que nunca residiu, têm familiares ou amigos para “emprestar” o 

seu nome que moram no Estado do Rio de Janeiro e São Paulo.

Aduz que foi informado pelo órgão de proteção ao crédito que seu nome 

fora utilizado por terceiros para realizar financiamento e abertura de 

crédito, de modo que as empresas requeridas não se atentaram a 

veracidade dos documentos do fraudador e efetivou as relações 

financeiras.

Informa que as restrições feitas pela empresa TIM se originaram pelos 

contratos de nº GSM106103920331 e nº GSM0161022758113, em um 

valor total e R$ 217,63 (duzentos e dezessete reais e trinta e três 

centavos); pela empresa OMNI S/A através dos contratos de nº 

102278016593915 e nº 102278018186515, gerando um valor total de R$ 

27.334,50 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta 

centavos) e a empresa ITAPEVA por meio do contrato de nº 11761092, no 

valor de R$ 5.549,23 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte 

e três centavos).

 Diante desses fatos, requer a antecipação de tutela para compelir as 

empresas requeridas a retirar seu nome dos órgãos de restrição ao 

crédito, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no valor R$ 71.261,36 (setenta e um mil, duzentos e sessenta 

e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos morais, bem como 

pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela inversão do 

ônus da prova.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 18/26.

É o necessário à análise e decisão.

Primeiramente, concedo à parte requerente os benefícios da justiça 

gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do 

CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de 

alteração da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da 

condenação face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar que as empresas retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa por dia de 

descumprimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 Compulsando os autos, não verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência, visto que os documentos que embasam a 

pretensão da parte autora não comprovam a verossimilhança aludida em 

sua narrativa.

 Porém, registro que esta decisão poderá ser revista após as 

contestações, quando certamente maiores elementos de cognição estarão 

reunidos nos autos.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil

Desse modo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de agosto de 2018, às 

14:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
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por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, deixo de inverter o ônus probatório, por reputar não demonstrada 

a verossimilhança das alegações.

 Contudo, ficam as empresas requeridas expressamente obrigadas a 

exibir cópia dos contratos/documentos que embasam as cobranças 

discutidas, sendo que este juízo irá reputar ilegítimos os apontamentos em 

caso negativo.

Às providências.

 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.: 252881 Nr: 19109-56.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO SIMÕES FRANCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 252881.

Vistos,

Intime-se o respectivo Oficial de Justiça para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, justifique, de forma pormenorizada, a cobrança do valor a título de 

complementação de diligência, tendo em vista as alegações de fls. 52.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278484 Nr: 7780-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 278484.

Vistos,

Compulsando aos autos, verifico que o Requerente em sua inicial informou 

o respectivo endereço da parte Requerida, de acordo com o documento 

juntado às fls. 11.

Assim, tendo em vista o petitório de fls. 21, determino que seja realizada a 

citação da parte Requerida por meio de Carta com AR, eis que ainda não 

foi recolhido o preparo da carta precatória expedida.

Ademais, ainda que a busca via SIEL tenha restado infrutífera, fls. 22, não 

é o caso de citação por edital, posto que não foram esgotadas todas as 

possibilidades de citação pessoal.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 6137-06.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RANGEL FERNANDES, LUIZ 

ROBERTO HENRIQUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 64631.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que já foram realizadas várias tentativas 

de citação do Executado Luiz Roberto Henriques Marques, todas 

infrutíferas (fls. 85, 158, 189, 207).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal do Executado, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 6332-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DAS GRAÇAS COSTA FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EMPRESARIA MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 Autos nº: 166676.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Rosana das Graças Costa Ferreira Me.

 Executado: Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Rosana das Graças 

Costa Ferreira Me em face de Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda, 

visando o recebimento da condenação.

 Às fls. 129 foi recebido o cumprimento de sentença e determinada a 

intimação da parte executada para pagar o débito no prazo de 15 dias, 

com a advertência de que não ocorrendo o pagamento seria acrescido de 

multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%.

Às fls. 133 foi certificado que decorreu o prazo sem o pagamento do 

débito.

Às fls. 135/136 a parte exequente requereu a penhora on line via 

BACENJUD do valor de R$ 12.736,70 já incluída a multa e honorários 

advocatícios fixados na decisão de fls. 129.

A penhora on line via BACENJUD foi deferida (fls. 137/138) e cumprida 

(fls. 139/140).

 Às fls. 142/142 a parte executada requereu a nulidade de todos os atos 

praticados após a despacho de fls. 129, tendo em vista que não ocorreu a 

intimação dos seus advogados.

Requereu, ainda, o desbloqueio dos valores penhorados, bem como que 

seja realizada nova intimação do despacho de fls. 129.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico que a intimação da 

decisão de fls. 129 foi realizada em nome do advogado Ricardo João 

Zanata pelo polo passivo (fls. 132), sendo que às fls. 126 foi requerido 

que as intimações fossem efetivadas exclusivamente em nome dos 
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advogados João Paulo Moreschi e Ricardo Turbino Neves.

 Assim, entendo que razão assiste à parte requerida/devedora, tendo em 

vista que houve indicação expressa e prévia dos advogados que 

deveriam receber as intimações, sob pena de nulidade, estando neste 

mesmo sentido o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - 

REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EM NOME DE DETERMINADO 

ADVOGADO - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE RECONHECIDA – 

DETERMINAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRETENSÃO DE 

DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PENHORADOS E 

LEVANTADOS – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.A inobservância do requerimento de intimação 

da parte em nome de determinado procurador (art. 272, § 2º, do CPC), 

acarreta na nulidade das intimações.(TJ-MT, Agravo de instrumento nº 

1003234-97.2017.8.11.0000 CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 10/04/2018)

Logo, forçoso reconhecer como nulos os atos realizados a partir da 

publicação da decisão de fls. 129.

Nesta linha de ideias, como houve declaração de nulidade, via de regra, 

me cumpriria determinar a renovação dos atos, sendo que o correto seria 

determinar que a parte requerida/devedora fosse novamente intimada para 

pagar o valor apontado às fls. 120/123, devidamente atualizado.

Aliás, atento ao princípio da celeridade, registro que tomei a iniciativa de 

c o r r i g i r  o  r e f e r i d o  v a l o r  n o  s i t e 

http://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo, tendo 

encontrado R$ 10.813,20, conforme memória de cálculo abaixo 

colacionada.

Resultado do Cálculo (em Real)

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 27/06/2018

Juros Incidentes: Antes do(s) Valor(es) Devido(s)

Juros a partir da data: 23/01/2014

Percentual de Juros: 0,5% e 1%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$

 02/06/2017 6.000,00 1,01761966 6.105,71 54,00% 3.297,08 9.402,79

Subtotal 9.402,79

ACESSÓRIOS

 R$

 Honorários de Sucumbência - Percentual: 15,00% 1.410,41

Subtotal 10.813,20

Total Geral 10.813,20

Assim, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, o correto seria 

novamente intimar a parte requerida/devedora para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias.

Ocorre que já existe dinheiro nos autos muito mais do que suficiente para 

cobrir o débito acima, isso em decorrência do bloqueio de fls. 140, sendo 

do meu convencimento então que devo simplesmente autorizar o 

levantamento do valor acima pela parte autora/credora, liberando o 

remanescente para a parte requerida/devedora e, por conseguinte, 

extinguindo o processo pelo integral adimplemento da obrigação.

 Anoto que esta medida está em plena sintonia com os princípios da 

economia e celeridade processual, não havendo razão para se postergar 

a finalização de um processo que pode ser sentenciado e extinto agora.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Libere-se em favor da parte autora/credora, do valor bloqueado às fls. 

140, a quantia de R$ 10.813,20, sendo que todo o remanescente deverá 

ser liberado em favor da parte requerida/executada, devendo as partes 

serem intimadas para informar conta.

 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.

 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.

Feito isto, transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após 

serem tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de junho de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165961 Nr: 5016-93.2014.811.0055

 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): A. D. MIGUEL E CIA LTDA ME, MARIO SERGIO 

SILVA, ANDERSON DOUGLAS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 165961.

Vistos,

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, tendo em vista que a 

própria parte pode diligenciar no sentido de obter as informações 

solicitadas, devendo ser registrado que eventual alienação fiduciária é 

informada no extrato da busca via RENAJUD.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

para requerer o que entender direito em termos de prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-a que no silêncio o processo será 

suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157235 Nr: 5851-18.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DELFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 157235.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 117/118, intime-se a parte exequente para que 

informe o credor fiduciário decorrente do contrato de financiamento da 

motocicleta Honda, NXR 150 Bros, placa QBI-0060, tendo em vista que não 

consta esta informação no extrato da busca via RENAJUD de fls. 112.

Feito isto, desde já, defiro o pedido de expedição de ofício ao credor 

fiduciário para que, no prazo de 15 dias, informe o valor pago pelo 

devedor fiduciário, bem como o débito remanescente.

Com a resposta, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 dias.

Sem prejuízo do acima determinado, em relação às demais motocicletas 

(fls. 113/114), expeça-se mandado para penhora dos bens, devendo a 

parte executada ser intimada da penhora na mesma oportunidade, sendo 

que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

será intimada pessoalmente.

Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.
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Por fim, proceda com a alteração requerida às fls. 119.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219714 Nr: 9686-09.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE SOARES CASARIN, JDC.LONDRINA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, THALYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários apresentada pelo perito no importe de R$ 22.500,00 (vinte e 

dois mil e quinhentos reais), no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283052 Nr: 11578-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAJELA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 283052.

 Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de liminar de busca e apreensão, 

requerida por Banco GMAC S/A, em face de Geraldo Majela Lopes da 

Silva, nos moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 

911/69.

 A parte autora relata que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, ação de busca e apreensão em face da parte requerida, tendo 

sido deferido naqueles autos, medida liminar de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial.

Aduz que o veículo foi localizado em Tangará da Serra – MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte autora instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 13/15) e da 

decisão que deferiu a busca e apreensão (fls. 12-Vº).

Diante disso, defiro a busca e apreensão, conforme pretendido pela parte 

requerente, depositando o bem em mãos da pessoa por essa indicada (fls. 

05-Vº).

Cumpra-se, servindo-se a cópia deste como mandado.

 Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279058 Nr: 8280-79.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 3.864,00 (três mil oitocentos e 

sessenta e quatro reais), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125357 Nr: 4369-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ROQUETI

 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:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIME ROQUETI, Cpf: 11684160944, Rg: 

756355, brasileiro(a), casado(a), trabalhador rural. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES, 

do(a) de cujus ACIMA QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do prazo 

assinalado.

Resumo da Inicial: Ação de Aposentadoria Rural por idade.

Despacho/Decisão: Processo nº 4369-40.2010 (Cód. 125357)VISTOS, 

ETC.Ante o teor da certidão de fl. 123, determino ao Sr. Gestor que 

expeça o necessário para publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos autos 

interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do 

prazo assinalado.Após, certifique-se e intime-se o executado para se 

manifestar. Às providências.Tangará da Serra/MT, 8 de março de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2599 Nr: 223-73.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTERRA COMÉRCIO DE MAT.PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, CÍCERO BARBOSA DA SILVA, INES APARECIDA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 

ROCHA - OAB:7112, Roberto Carlos Lorensini - OAB:6250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INES APARECIDA FRANCO, Cpf: 

58457216953, Rg: 4.058.476, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para ciência da desconstituição 

do encargo de fiel depositária dos bens penhorados, descritos no Auto de 

Penhora e Depósito de fls. 23, em razão do trânsito em julgado da 

sentença de extinção.

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Determino a Srta. Gestora que expeça o 

necessário para intimar o executado dos termos da sentença através da 

via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias, bem assim para 

contrarrazoar o recurso interposto no lapso legal.Após, proceda-se com a 

remessa dos autos à Superior Instância.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 28 de janeiro de 2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Resumo da Inicial: Execução Fiscal

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29842 Nr: 3379-25.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA SEVERINA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOEMIA SEVERINA GAMA, Rg: 151.114, 

Filiação: Vicente Severino Gama e Maria Severina Gama. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES, 

do(a) de cujus ACIMA QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do prazo 

assinalado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Resumo da Inicial: Ação de Aposentadoria por idade

Despacho/Decisão: Processo nº 3379-25.2005 (Cód. 29842)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Ante a notícia acerca do óbito da exequente, nos termos do 

artigo 313, I, c.c artigo 689, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o curso processual.Outrossim, no que atine ao pleito retro, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização do polo ativo da 

presente ação.Na sequência, sobrevindo pedido de habilitação, intime-se o 

requerido para se pronunciar no prazo de 10 dias úteis, conforme 

determina o artigo 690 do NCPC, vindo-me conclusos na sequência para 

deliberação.De outro viés, decorrendo o prazo sem qualquer manifestação 

nos autos, com fulcro no art. 313, § 2º, II, do mesmo diploma legal, 

determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para publicar edital, com 

o prazo de 30 (trinta) dias, convocando eventuais herdeiros para que 

manifestem nos autos interesse na sucessão processual e promovam sua 

habilitação dentro do prazo assinalado, sob pena de arquivamento do 

processo.Às providências.Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14523 Nr: 306-84.2001.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, do termo de penhora e avaliação (art. 12 §1º da LEF) 

efetuado nos autos conforme espelha folhas 184/187, para fins de ciência 

e, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, ao que 

deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Despacho/Decisão: Processo n.º 281/2001 (Cód. 14523)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Defiro o requerido na petição de folhas retro, devendo, por 

conseguinte, ser lavrado termo de penhora e avaliação pelo Sr. Oficial de 

Justiça, na sequência, determino a expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente para a devida averbação/anotação à 

margem da matrícula.Em sequência, intime-se o executado do termo de 

penhora e avaliação (art. 12, §1º da LEF), para fins de ciência e, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, ao que deverá garantir 

o juízo (art. 16, §1º da LEF).Acaso a citação do executado tenha se 

perfectibilizado através da via editalícia, determino que seja intimado da 

penhora realizada por igual via e, não tendo sido nomeado curador 

especial para promover a sua defesa, desde já NOMEIO a Defensoria 

Pública, na pessoa de um de seus ilustres Defensores para o fazê-lo, 

devendo a alusiva instituição ser intimada da nomeação, bem assim para 

requerer o que entender de direito no prazo legal, lembrando, ainda, que 

oferecendo embargos estará dispensada do dever de garantir o 

juízo.Após, manifeste-se o exequente em prosseguimento.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 14 de outubro de 2013.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Resumo da Inicial: Execução Fiscal

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 5336-90.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. RODRIGUES & CIA LTDA, CREUZA GODOY 

DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ e do 

art. 1023, §2º do NCPC, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, se manifeste quanto aos embargos opostos, 

no prazo legal.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125937 Nr: 4909-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO FILHO

 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:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 176/178, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123588 Nr: 2620-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DURÃES DE OLIVEIRA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 
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SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

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

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58870 Nr: 518-95.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LINHARES DE QUEIROZ, ELAINE LINHARES DE 

QUEIROZ, AURA CELIA LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62983 Nr: 4485-51.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON BATISTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64961 Nr: 6465-33.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA ROCHA

 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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100023 Nr: 7097-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIR JOSE DE OLIVEIRA

 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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 102668 Nr: 1508-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 1699-97.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 
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autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103401 Nr: 2252-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103411 Nr: 2261-09.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103696 Nr: 2530-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CAMPOS LEITE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104184 Nr: 2988-65.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FERNANDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JECELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104863 Nr: 3645-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RANULFO PINTO DA SILVA, MARIA 

MACENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105115 Nr: 3869-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AFONSO BRAMBILLA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106194 Nr: 4936-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 
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valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107088 Nr: 5750-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE NUNES DA SILVA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113789 Nr: 4010-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOUZIR LOPES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116348 Nr: 6397-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE MIRANDA DELISE

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121787 Nr: 912-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128373 Nr: 7264-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138360 Nr: 8761-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TAVARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144716 Nr: 4338-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 
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valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125836 Nr: 4805-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVILHA CASAGRANDE GALHARDO

 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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126272 Nr: 5214-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA MARCELINA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134800 Nr: 4916-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FAINELO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139325 Nr: 9794-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ALISSON DE 

AZEVEDO, WAYNE ANDRADE COTRIM, ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124286 Nr: 3287-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133990 Nr: 4001-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPE CANDIDA TANAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129798 Nr: 8638-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SOLENIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 
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OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134280 Nr: 4346-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LIMA DOS SANTOS

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139607 Nr: 10096-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 9198-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BATISTA

 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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143585 Nr: 3122-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124639 Nr: 3634-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DULCE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118667 Nr: 8640-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ISAURA GIONGO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135660 Nr: 5856-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONITA FERREIRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131270 Nr: 971-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DIAS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127609 Nr: 6546-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126497 Nr: 5457-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE SOUZA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124881 Nr: 3794-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIYOKO ITO KAKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128663 Nr: 7513-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA LAURA DO NASCIMENTO

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124448 Nr: 3444-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125973 Nr: 4934-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132744 Nr: 2627-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXALTINO BOA SORTE NEVES

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125975 Nr: 4913-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA BALDUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133466 Nr: 3431-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132332 Nr: 2188-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOBRINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145563 Nr: 5249-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133842 Nr: 3848-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143934 Nr: 3503-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMIR VIGUINI PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180651 Nr: 22591-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168705 Nr: 9399-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETH SOARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148565 Nr: 8465-30.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA SOARES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148507 Nr: 8401-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148755 Nr: 8669-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147629 Nr: 7437-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159443 Nr: 8408-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 225 de 657



de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR LOPES MALHEIROS

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161728 Nr: 12559-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ABELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157484 Nr: 6084-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES FIGUEIREDO BASTOS

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159903 Nr: 9265-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDES DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174730 Nr: 16637-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191518 Nr: 7898-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172035 Nr: 13639-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERNITA FRANCISCA NUNES

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258678 Nr: 23800-16.2017.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO GUTEMBERG DA SILVA 

RODRIGUES, FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com 

julgamento de mérito e CONDENO a parte autora a ressarcir o espólio de 

João Gutemberg da Silva Rodrigues ao pagamento de no montante de R$ 

1490,00, atinente a indenização dos prejuízos suportados pela requerida, 

devendo o montante ser atualizado pelo INPC, acrescidos de juros 

computados da intimação de fls. 134 na qual fora cientificado das avarias 

suportadas pelo veículo objeto da busca e apreensão.Condeno ainda o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa.Transitada em julgado a sentença, 

Intime-se a autora para que comprove a definitiva restituição do veículo, 

trazendo aos autos comprovação do processamento e conclusão do 

procedimento junto a Seguradora da qual é estipulante e beneficiária e 

uma vez quitado administrativamente o contrato, comprove nestes autos a 

baixa do gravame.Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da Serra-MT, 27 de 

junho de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158188 Nr: 6788-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES, JOSE MARCIO 

MEDRAME DOS SANTOS, JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Assiste em parte razão ao requerido, visto que ante o teor da decisão de 

fls. 126 e sendo certo que a matricula de fls. 123 se refere ao imóvel 

confinante, é certo que os titulares de tal imóvel devem figurar nos autos 

como confinantes e não como requeridos.

Da nesna forma, inviável a exclusão do polo passivo dos requeridos 

originaius, assim revogo em parte o despacho de fls. 133 apenas para 

determinar a manutenção dos reqeuridos originais a despeito da 

manutenção dos herdeiros de José Viana enquanto titulares do domínio do 

imóvel confinante.

Outrossim, necessária ainda com fulcro no que já foi indicado a fls. 133 a 

realização da citação por edital dos requeridos Josino Ramos Nogueira e 

Jesulina Ramos Nogueira, mantendo-se contudo os herdeiros de José 

Viana já citados por edital, enquanto titulares do imóvel confinante, sem 

prejuízo da manutenção nos autos dos demais ocupantes do imóvel 

confinante, também já citados.

Assim, proceda-se a retificação do registro dos autos e a citação por 

edital de Josino Nogueira e Jesulina Ramos Nogueira.

Certificado o decurso do prazo, abra-se vista a Defensoria Publica para 

atuar em favor dos requeridos.

Outrossim, certifique-se a regularidade da intimação e o decurso do prazo 

para manifestação da Fazenda Estadual.

Apresentada a contestação dos requeridos, seja pessoalmente, seja pelo 

curador especial já indicado e não sendo apresentadas preliminares e 

documetnos, conclusos para o saneamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215395 Nr: 6337-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO FERNANDES MOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA EM 12.12.2017 PARA 

A COMARCA DE CURITIBA - PR. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60304 Nr: 1939-23.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, DECIO JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, AGRO 

AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162, NADY DEQUECH - 

OAB:23244OAB-SP, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370/SP, 

WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:35984, CARLOS 

EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, VANESSA 

KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, tendo em visa que a penhora foi infrutifera ou insuficiente, 

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o 

efetivo prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos 

termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215321 Nr: 6287-69.2016.811.0055

 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: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o autor para que indique local para nova tentativa de apreensão 

do bem ou proceda a conversão do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 272825 Nr: 3308-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO SOARES DA SILVA, ADRIANO 

CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.378, ELAINE JOSEFA DE SOUZA - OAB:17378/O

 Intimação da defesa dos reus para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente suas alegações finais por escrito.

 Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280855 Nr: 9644-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA, 

OLCINEI RODRIGO TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12.106/MT

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido do réu e mantenho a decisão que 

decretou sua prisão preventiva.Intimem-se. Notifiquem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra, 25 de junho de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243850 Nr: 11873-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Processo Crime nº 11873-53.2017 - Cód. 243850

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por Henrique Gonçalves de 

Melo Ribeiro da Silva, entendo que não restam configuradas neste 

momento as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do 

Código de Processo Penal.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente o acusado, mantendo o recebimento da denúncia oferecida 

pelo Ministério Público.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

de 17 de setembro de 2018, às 13h00.

Intimem-se. Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 04 de junho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação 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)

 

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 14/08/2018, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LUCIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (EXECUTADO)

 

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 21/08/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAVAGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. Designo o dia 15 de agosto de 2018, às 16h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento.Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados.Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, deverão 

apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 (cinco) dias 

antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. Consigno 

que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá ser feita 

por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes possuam 

advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas pela 

Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do 

patrono.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001569-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA LEITE TEIXEIRA VINCIGUERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (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 27/08/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001568-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VINCIGUERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 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 27/08/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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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: 1001251-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEUSER DONIZETI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/08/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAY RODRIGUES DE SOUZA (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 27/08/2018, 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: 1001089-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO KELZY DIAS MACHADO (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 27/08/2018, 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: 1001077-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR ANTONIO MENDONCA (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 21/08/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI JUNIOR KUNZ (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 21/08/2018, 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: 1001080-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON DE CARVALHO SAMPAIO (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 21/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001667-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRUZ DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 04 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001669-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIRCEU DE SOUSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DA CRUZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001377-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANA KALLYNE GOS SILVA OAB - DF53447 (ADVOGADO)

JOSE WALTER DE SOUSA FILHO OAB - DF03394 (ADVOGADO)

DANIEL EDUARDO ALVES FERREIRA OAB - DF15475 (ADVOGADO)

MYLNEN CHRISTINE BORGES AMARAL MANETA OAB - DF27373 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARRETO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 13956366, REVOGO o despacho do 

ID 13453258, devendo a presente missiva ser distribuída à Vara Cível 

competente. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001354-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, na petição do ID 13875465 a promovente 

informa que adquiriu estabilidade no serviço público em data posterior ao 

ingresso da presente ação, consistindo, portanto, em fato novo relevante 

que não havia ocorrido quando da intimação da reclamada para 

manifestação preliminar, reputo salutar devolver à reclamada o prazo de 

72 (setenta e duas) horas previsto no art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 

2º, da Lei nº 8.437/92, para que se manifeste a respeito da mencionada 

petição e documentos que a acompanham. Com ou sem manifestação do 

reclamado, certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de 

tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 04 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011602-73.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

HEGUIMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de devidamente intimado, decorreu o prazo sem que 

a parte Executada apresentasse embargos. Intimo a Parte Exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001677-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 
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encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 4 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012028-85.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENI VIEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, querendo, oferecer impugnação no 

prazo de 05 dias. Em seguida, conclusos para designação de audiência de 

instrução ou análise da possibilidade de julgamento antecipado do pedido. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCO LECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 279852 Nr: 8885-25.2018.811.0055

 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: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERI AP. REDIVO VIEIRA - 

OAB:24785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente para que proceda a digitalização do feito, 

com sua regular distribuição junto ao sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 283396 Nr: 11787-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA PENHA, JOSEFA CARVALHO DE 

ATAÍDE DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, através da Defensoria Pública, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 
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sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 279852 Nr: 8885-25.2018.811.0055

 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: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERI AP. REDIVO VIEIRA - 

OAB:24785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio de seu advogado, para que proceda a 

digitalização do feito,conforme despacho de fls.43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 278439 Nr: 7736-91.2018.811.0055

 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: ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a Parte Reclamante do r. despacho de fl. 35.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001654-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA (RÉU)

L R DE MELLO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE DESPEJO PARA USO 

PRÓPRIO com pedido de medida de urgência para que seja determinado 

liminarmente o despejo do reclamado, alegando a reclamante que 

necessita do imóvel alugado para uso próprio. DECIDO. Impossível 

juridicamente o acolhimento do pedido para determinar o despejo imediato 

do reclamado do imóvel objeto de locação. A Lei nº 8.245/1991 traz, em 

seu art. 59, um rol taxativo das hipóteses em que é cabível a concessão 

de tutela de urgência para desocupação do imóvel local, dentre as quais 

não está inserida a ação de despejo para uso próprio. A propósito, a 

doutrina é pacífica no sentido de que as hipóteses previstas na Lei do 

Inquilinato (art. 59) para concessão de liminar são taxativas: "Para sua 

concessão a lei estabelece 'numerus clausus', uma verdadeira 

enunciação legal do que se entende por 'fumus boni iuris' e 'periculum in 

mora'. A natureza dessa liminar, de natureza cautelar evidente, 

aproxima-se das liminares concedidas nas ações possessórias. Aqui, 

como lá, antecipa-se o resultado final da contenda, em prol da celeridade 

da prestação jurisdicional, justificada pela evidência e limipidez do direito 

em que se funda a ação, na probabilidade de que o pedido seja atendido e 

sua demora ocasione prejuízo ao autor. cuidando-se de medida violenta e 

sem audiência nem conhecimento da parte contrária, não se permite 

elastério às situações tipificadas no artigo." (VENOSA, Silvio de Salvo. Lei 

do Inquilinato comentada. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 270). Nem 

poderia ser outra a conclusão, já que a própria Lei do Inquilinato prevê, no 

art. 61, que o locatário tem a prerrogativa de concordar com o pedido e, 

em assim agindo, se ver beneficiado com o prazo estabelecido no 

mencionado artigo para a desocupação. Com base no referido artigo, a 

desocupação imediata, na hipótese em análise (despejo para uso próprio), 

somente tem cabimento após a contestação e/ou se o locatário não 

cumprir o prazo para desocupação voluntária prevista no dispositivo. Ao 

analisar o disposto no art. 61 da Lei nº 8.245/1991, o mesmo jurista 

pondera que "Nessa situação existe um reconhecimento jurídico do 

pedido. Facilita o legislador o término do processo, permitindo prazo 

razoável para a desocupação do imóvel. Cumprindo o inquilino a 

desocupação no prazo, ficará livre dos consectários da sucumbência. 

Não desocupando o imóvel no prazo de seis meses contados da citação, 

expedir-se-á mandado de despejo para desocupação imediata, ficando o 

réu sujeito ao pagamento do ônus imposto." (op. cit. p. 281). Assim, se ao 

locatário está legalmente assegurada a permanência no imóvel caso 

concorde com o pleito, a concessão de liminar inaudita altera parte no 

sentido pretendido pela promovente acabaria por violar o texto legal em 

comento. Nesse mesmo sentido a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - USO PRÓPRIO - PRAZO INFERIOR A 

TRINTA MESES - LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 59 DA LEI 8.245/91 - 

TAXATIVIDADE - Uma vez que não se enquadra em nenhum dos casos 

taxativamente previstos no art. 59 da Lei de Inquilinato, não cabe apreciar 

liminar de pedido de despejo quando for para uso próprio, e o prazo de 

vigência do contrato for inferiro a 30 meses (art. 47, inciso III, da Lei 

8.245/91). (TJMG - AI 1.0701.11.034497-8/001. 16ª Câmara Cível. Rel. 

Batista de Abreu. j. 30.01.2013) TJPE-0081362) AGRAVOS DE 

INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. 

ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO PELO ADQUIRENTE. 

POSSIBILIDADE. ART. 8º DA LEI Nº 8.245. LIMINAR EM ANTES DA 

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 61 DA LEI 

Nº 8.245. RECURSO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. 

Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar 

o contrato nos casos de contrato por prazo indeterminado ou de contrato 

por prazo determinado, desde que não possua cláusula de vigência em 

caso de alienação 2. Após análise sistemática dos dispositivos da Lei de 

Inquilinato, é possível concluir pela impossibilidade de concessão de 

antecipação de tutela em Ação de Despejo antes da contestação do 

locatário no caso de pedido para uso próprio, tendo em vista o direito do 

locatário, caso exponha em sede de contestação a sua concordância em 

desocupar o imóvel, que o juiz conceda o prazo de 6 (seis) meses para 

desocupação. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Regimental 

Prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 0002188-30.2014.8.17.0000, 5ª 

Câmara Cível do TJPE, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho. j. 04.06.2014, 

unânime, DJe 16.06.2014). Pelo exposto, impossível juridicamente a 

concessão da tutela de urgência almejada pela promovente. Não 

bastasse, pela própria narrativa da promovente é possível inferir que o 

contrato de locação foi apenas verbal e o instrumento escrito (que a 

promovente afirma estar de posse da Imobiliária reclamada), caso 

efetivamente exista, não está nos autos. Assim, ainda que se falasse, em 

tese, acerca da possibilidade de concessão da tutela de urgência 

pretendida na hipótese de despejo para uso próprio neste momento 

processual, não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, já 

que, ausente a prova da própria locação, não há evidência alguma por ora 

da probabilidade do direito invocado pela promovente. Outra solução, no 

entanto, deve se dar com relação ao pedido para exibição de documentos. 

Nesse aspecto, além de não existir qualquer impedimento legal, o 

requerimento preenche todos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 

A plausibilidade jurídica do pedido repousa na necessidade de utilização 

do referido documento para instruir a presente ação, constituindo 

elemento de prova essencial para o reconhecimento do direito postulado 

pela promovente. Além disso, trata-se de documento comum às partes e 

que está em poder da empresa reclamada, sem acesso imediato pela 

reclamante, que o necessita com urgência para utilizá-lo neste mesmo 

procedimento. Presente também, portanto, o perigo da demora. Com essas 

razões, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência almejada, para o único 

fim de determinar à Imobiliária reclamada que apresente nos autos, em 10 

dias, o contrato de locação descrito na petição inicial. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 
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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, 3 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001666-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que os reclamados custeiem leito 

de UTI, atendimento especializado neurocirúrgico e UTI móvel, essencial ao 

restabelecimento da saúde da reclamante. No id 13975993, a reclamante 

pleiteou bloqueio de verbas públicas na importância de R$ 2.500,00 para 

custeio de exame de angiografia, ao argumento de que os reclamados não 

cumpriram a decisão que determinou aos reclamados o custeio de 

tratamento neurocirúrgico. Antes de determinar o regular andamento do 

feito, cumpre destacar que, não obstante o valor da causa não ultrapasse 

ao teto estabelecido no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, o pedido tal como formulado na inicial, não pode ser processado 

nos Juizados Especiais, uma vez que se trata de pedido genérico. Com 

efeito, foi pleiteado pela reclamante além de leito de UTI e UTI móvel, 

"atendimento especializado neurocirúrgico", que pode contemplar uma 

gama indeterminável de procedimentos e, como tal, por se tratar de pedido 

genérico, não atende os requisitos do art. 319, IV, do CPC. Além disso, 

não é possível no âmbito dos Juizados Especiais a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. O acolhimento do pedido, como 

formulado pelo reclamante, demandaria a prolação de sentença ilíquida 

que, como já mencionado, não é possível no âmbito desta Justiça 

especializada, motivo pelo qual é inafastável o declínio da competência 

para que sejam os requerimentos analisados pela Justiça comum. Por 

outro lado, reputo possível, ao invés de extinguir o processo, apenas 

declinar da competência para o Juízo comum, tendo em vista que a petição 

inicial preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 4ª Vara desta Comarca, 

devendo o feito ser novamente remetido àquela vara competente, com as 

cautelas e homenagens de estilo, forte no artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos à 4ª Vara Cível desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

4 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (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 pela 

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 plausibilidade jurídica do pedido 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. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. O tempo pode provocar danos e a 

medida de urgência serve para evitá-los. No caso vertente, a 

plausibilidade jurídica do pedido está plenamente consubstanciada, uma 

vez que há prova segura da contratação, que as reclamadas se 

obrigaram a entregar o veículo devidamente reparado no prazo de 10 dias 

e que referido prazo não foi cumprido. O negócio jurídico mencionado na 

inicial, assim como a obrigação assumida pelas reclamadas e a demora no 

conserto do veículo descrito na inicial restam inequívocos na apólice de ID 

13758801, bem como nos e-mails juntados nos Id 13758930 e 13758938. 

Também restou comprovada a contratação do serviço de carro reserva, já 

que previsto na apólice juntada no Id 13758801. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a reclamante já está sem poder usufruir do 

veículo há mais de 60 dias, fato que está lhe acarretando, 

claramente,prejuízos relevantes. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da liminar de forma inaudita altera parte, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. Por fim, não há qualquer perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que poderá a presente decisão ser revista a qualquer 

tempo, sem que haja qualquer prejuízo à reclamada. Destarte, DEFIRO a 

medida de urgência vindicada, para o fim de determinar que as reclamadas 

promovam o conserto do veículo, conforme discriminado na orçamento de 

Id 13794217, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como forneçam carro 

reserva no prazo de 5 (cinco) dias, até a efetiva entrega do veículo 

reparado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 4 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001187-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANIA REGINA CAMARGO APOLINARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 
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319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de outubro 

de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001655-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IARA GUEDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA OAB - MT24785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GUEDES GRAMORIN (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 deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, 

não verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência. Embora haja prova da transferência da motocicleta, a pessoa 

informada no ATPV não se trata do reclamado, mas de um terceiro alheio 

aos autos. A reclamante ingressou com a presente ação em desfavor de 

Alan Sales Gramorin, ao passo que a pessoa indicada no ATPV se trata 

da pessoa de André Gabriel de Jesus e Silva. Assim, considerando que o 

reclamado não é a pessoa indicada no ATPV, e à míngua de outros 

elementos de prova, não é possível inferir que a propriedade tenha 

efetivamente sido transferida ao reclamado. Portanto, em juízo de 

cognição sumária, não estão presentes os requisitos exigidos por lei para 

a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de 

urgência almejada. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 4 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

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. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da tutela de 

urgência. De início cumpre consignar que, em juízo de cognição sumária, 

não é possível vislumbrar se os serviços contratados pelo reclamante não 

foram efetivamente prestados pela reclamada, conforme informado pelo 

reclamante. O reclamante informa na inicial que efetuou o pagamento 

referente a exame de vista, aulas teóricas e de simulado e que até a 

presente data não foram agendadas as aulas práticas. No entanto, não há 

nenhuma prova de que os serviços não foram prestado; a comprovação 

desse fato demanda produção de prova a ser realizada no decurso do 

processo. Outrossim, o próprio reclamante informa que não possui o 

recibo de todos os serviços que informa ter pago, não sendo possível 

visualizar se o valor pleiteado liminarmente foi efetivamente pago pelo 

reclamante. Por fim, presente o perigo da irreversibilidade da medida. 

Assim, não há elementos concretos para a concessão da tutela conforme 

pleiteado na inicial, por ausência de demonstração da probabilidade do 

direito. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por 

ora, INDEFIRO a medida de urgência pleiteada pelo reclamante. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 4 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001261-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE SIBELE SALGADO (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS As partes formularam acordo, consoante termo de audiência do ID 

13934630. HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o 

acordo firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, 

III, b, do CPC de 2015. Defiro o pedido para levantamento do valor 

depositado nos autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante 

possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38496 Nr: 3533-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. TOZI TRANSPORTE E COLHETAS ME, 

ANTONINHO TOZI, DORILDA MARIA TOZI, ALTEMIR TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-A, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 38496

Vistos etc.

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

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

II. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102387 Nr: 6551-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDA GOMES FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador para 

que, forneça os dados bancários e pessoais, no prazo de 5(cinco) dias, 

para expedição do alvará Judicial referente a RPV, nos autos acima em 

epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 4711 Nr: 830-48.2000.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo a douta procuradora 

para que, forneça os dados bancários e pessoais, no prazo de 5(cinco) 

dias, para expedição do alvará Judicial referente a RPV, nos autos acima 

em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91781 Nr: 5664-40.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAIAMAR INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO DE 

BEBIDAS LTDA, VALDIR BORGES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEMELLY 

BURATTO, para devolução dos autos nº 5664-40.2013.811.0045, 

Protocolo 91781, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27557 Nr: 1647-34.2008.811.0045

 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): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para que, providencie o recolhimento 

da guia para emissão da certidão de crédito, conforme determinado em 

decisão de fls. 222/223, item I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 390-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ADEMAR STREY, ALVINA MEZZARI DUARTE, 

TALES RAMIRO STREY, GASPAR ALCEU STREY, ILACI THEREZA STREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador para que, impulsione o 

feito no prazxo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEOBALDO BLEICH (AUTOR)

LORI BLEICH (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002571-47.2016.8.11.0045. AUTOR: 

LORI BLEICH, TEOBALDO BLEICH RÉU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, 

art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, 

II) seguintes: a) existência de efetiva dependência econômica dos 

genitores em relação a Mônica Elisa Bleich; b) preenchimento dos demais 

requisitos legais da pretendida pensão por morte; c) demais pontos que 

sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de 

interesse para o deslinde da causa. 2. Inexiste hipótese de inversão 

convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou judicial (CPC, art. 373, § 1º) do 

ônus da prova, de forma que cabe a parte autora a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 

357, III c/c 373, I e II). 3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que 

presentes se fazem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo, bem como as condições para o exercício da ação. 4. A parte 

autora (id. 7933441) pugnou pela produção de prova documental, estudo 

psicossocial, testemunhal e depoimento pessoal da parte requerida, ao 

passo que esta nada manifestou. 5. Indefiro o depoimento pessoal do 

representante da parte requerida, porquanto referida prova é de pouca 

valia para o desfecho da lide. 6. Defiro as demais provas requeridas, 

porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas. 6. Para a prova oral, 

inclusive depoimento pessoal da parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/08/2018, às 14:30 horas. Intimem-se 

pessoalmente a parte autora, com as advertências de estilo. 7. Intimem-se 

as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, se já não houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º) 8. Registro, ainda que 

cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar as testemunhas por 

ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Determino a realização de 

estudo social a ser realizado pela Assistente Social vinculada a este juízo, 

devendo o laudo ser apresentado em 20 (vinte) dias. Na falta dos 

profissionais credenciados pelo juízo, oficie-se à Secretaria de Ação 

Social deste município para que forneça os meios para a realização do 

estudo social, expedindo-se, ao final, relatório detalhado. 10. Expeça-se o 

necessário. 11. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 12 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA E PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIA 

EFETUADA:"Certifico, eu, João Valdecir de França, Oficial de Justiça, que 

em cumprimento ao r. mandado extraído dos Autos, dirigi – me em 

21/06/2018, à rua da Hortências, 2854 W mas não obtive êxito em 

encontrar a empresa requerida. Ali é um imóvel residencial e ninguém 

soube informar de que empresa se trata. Em contato com a parte autora, 

Caiado Pneus, obtive informações a respeito do possível paradeiro da 

proprietária da empresa, senhora Keila Zanesco Mazza. Diante das 

informações fornecidas diligenciei – me à várias empresas de transportes 

em nossa cidade, quando somente no dia 03/07/2018 é que obtive a 

informação de que Keila hoje é proprietária de um aviário no Distrito de 

Groslandia. Diante desta informação na data de 04/07/2018 procedi 

diligencias ao Distrito de Groslândia. La conversei com a secretaria do 

Posto de Gasolina que informou – me que Keila é proprietária de um aviário 

localizado na linha 13. Assim, de imediato diligenciei-me ate la. Contudo, la 

fui informado por um dos funcionários que Keila estaria na cidade. 

Forneceu – me seu telefone celular. Ao chegar na cidade liguei no numero 

fornecido. Keila de imediato disse – me que estava na rua as Celósias, 

1463 W, Jardim Bandeirantes. Dirigi – me no mesmo momento e lá, 

finalmente procedi a citação da empresa KMS TRANSPORTES 

RODOVIARIOs LTDA - EPP, na pessoa de sua proprietária, a senhora Keila 

Zanesco Mazza por todo conteúdo da petição inicial e despacho transcrito 

nos autos, a qual, após a leitura, exarou nota de ciente que se vê no 

anverso e aceitou a contrafé. Solicito que seja a parte intimada a pagar o 

complemento de diligencias no valor de R$ 690,00 ( seiscentos e noventa 

reais ) tendo em vista a necessidade de várias diligencias, inclusive na 

linha 13, distrito de Groslandia, para o fiel cumprimento desse mandado. 

Dou fé.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111976 Nr: 4909-45.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN OTTONI GUGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDO APARECIDO DA SILVA, AGNALDO 

BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora:"intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 88336 Nr: 2213-07.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DE MENDONÇA, JOSÉ HAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que atualize o endereço da parte 

requerida, visando intimação quanto ao despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113679 Nr: 5921-94.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca dos documentos juntados às fls. 76/91.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118397 Nr: 8629-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista a preclusão da decisão de f. 35/36 do autos em apenso 

(código 118592), intime-se a parte requerida dos exatos termos da 

decisão inicial (f. 64/65).
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2. Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108633 Nr: 3181-66.2015.811.0045

 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: JUNIOR BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Vistos.

1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), 

nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 

356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) 

seguintes: a) existência de relação contratual entre as partes; b) 

existência de débito da parte requerente com a parte requerida que 

ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes; c) critérios para 

aferição de eventual valor dos danos morais; d) nexo causal entre o 

alegado ato ilícito e os danos eventualmente demonstrados; e) demais 

pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como 

sendo de interesse para o deslinde da causa.

2. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

3. A parte requerente pugnou pela intimação da parte requerida para 

juntada da via original do contrato, bem como pela realização de perícia 

grafotécnica (fl. 108), tendo a parte requerida permanecido silente a 

despeito de intimada para informar as provas que pretendia produzir (fl. 

111).

4. Defiro as provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 5. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

os documentos originais para posterior realização da perícia.

6. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária de assistência 

judiciária, o valor dos honorários periciais deverá ser fixado em 

observância a Resolução nº 232/2016-CNJ (item 6.3), a qual limita, para o 

presente caso, o valor de R$ 300,00.

7. O pagamento dos honorários periciais seguirá o disposto na Resolução 

nº 232/2016-CNJ.

8. Para prova pericial (perícia grafotécnica), NOMEIO, a empresa Forense 

Lab (contato@forenselab.com – telefone 65 98112-2338), que deverá ser 

intimada para a realização do exame pericial, informando nos autos data 

da realização da perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, a fim da 

Serventia cumprir todos os atos necessários.

9. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da data 

da perícia.

 10. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário. Os assistentes 

técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC/2015, art. 477, §1º).

11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140912 Nr: 3958-80.2017.811.0045

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUCCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Vistos.

1. Faculto à parte requerida, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e 

oito) horas, o cumprimento integral da decisão de f. 74/76.

2. Decorrido o prazo supra, retorne concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83132 Nr: 2601-41.2012.811.0045

 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: BENEDITO MASSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TRF da 1a Região.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118203 Nr: 8540-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma delineada na decisão de f. 81.

2. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105492 Nr: 1533-51.2015.811.0045

 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: AURI ANTONIO FERREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, com ou sem resposta, concluso para decisão.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119411 Nr: 222-88.2016.811.0045

 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: ADEMIR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

1. A análise do pedido de f. 431/432 imprescinde da indicação do local e 

data da perícia pelo médico nomeado.

2. Cumpra-se na forma delineada da decisão de id. 422/425.

3. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 9746 Nr: 1122-28.2003.811.0045

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

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA ELIZABETH AMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DARCY DE ALMEIDA 

- OAB:OAB SP 7.315

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, com ou sem resposta, concluso para decisão.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 143-80.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 112, pelo prazo 

máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86430 Nr: 225-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE 

CARVALHO BERNAR, MARIA BENEDITA RODRIGUES FERREIRA, LUIZ 

BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à fl. 101/104 dos autos.

2. Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado.

 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção.

 4. Custas e honorários, nos termos do acordo.

 5. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115153 Nr: 6752-45.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA NOBRES PEDROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

1. Intime-se o requerido, para que no prazo de 15 dias, apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação apresentado às fls. 162/166.

2. Após, e somente após cumpridas as deliberações supra, por cumpridas 

as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do CPC, subam 

os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos deste Juízo.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 116669 Nr: 7641-96.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DRESSEL BRINDES ME, ENIO DRESSEL, 

MIGUELINA DRESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar o andamento do feito, 

suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento (f. 36), 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (certidão 

de f. 37), abandonando a causa por período de tempo superior a trinta 

(30) dias.

2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, condenando o autor nas custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a parte executada 

sequer constituiu advogado nos autos.

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

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113114 Nr: 5554-70.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO CECIL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A/MT

 Vistos etc.

 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 176-7/192-3, restando extinto o 

processo com resolução do mérito.

 2. Custas e honorários nos termos do acordo (Item 7).

 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96573 Nr: 3201-91.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA, CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3201-91.2014.811.0045

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

PARTE REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA BRAGA

PARTE REQUERIDA: TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA e 

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

INTIMANDO(A, S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA e CEPI 

CURSOS INTERATIVOS LTDA, Endereço: Lugar não sabido. E

JEFERSON DA SILVA BRAGA, Endereço: Lugar não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/06/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 23.240,00

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. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c dano 

moral e repetição de indébito ajuizada por JEFERSON DA SILVA BRAGA, 

qualificado nos autos, em face de TEIXEIRA E ARAÚJO EVENTOS E 

CURSOS LTDA e CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA, também 

identificados, aduzindo, em síntese, que em fevereiro de 2012 iniciou o 

curso de técnico em segurança do trabalho, na modalidade telepresencial 

(ensino a distância), ministrado pela primeira requerida em parceria com a 

segunda requerida; que o curso deveria ter duração de 01 (um) ano e 10 

(dez) meses; que no período de fevereiro/2012 a janeiro/2013 pagou R$ 

135,00 (cento e trinta e cinco reais) mensais a título de mensalidade; que 

em novembro de 2012 as requeridas tiveram suas atividades suspensas 

no Estado de Mato Grosso em razão de ausência prévia de autorização do 

Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso para funcionar no 

Estado; pede a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova; ao final, 

pugna pela procedência da ação, declarando-se a rescisão do contrato e 

a condenação das requeridas no pagamento de indenização por dano 

moral e repetição do indébito em dobro dos valores pagos. Juntou 

documentos de f. 20/46. Regularmente citada, a primeira requerida 

apresentou defesa de f. 52/81 e documentos de f. 82/169, alegando, em 

prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência, já que a ação somente 

foi ajuizada em 06/06/2014; no mérito, que o parceiro CEPI CURSOS 

INTERATIVOS LTDA ME, é responsável por manter local e equipamentos 

para a transmissão das aulas via satélite no pólo; que não há impedimento 

legal à atuação das requeridas em ofertarem curso técnico à distância; 

que a primeira requerida está credenciada e autorizada a funcionar em 

Alagoas desde outubro de 2010 e cadastrada no SISTEC, de modo que os 

diplomas por ela emitidos são válidos; que os cursos oferecidos pela 

primeira requerida foram validados em Alagoas, a contar de outubro de 

2012; que solicitou a expansão dos cursos para o Estado de Mato Grosso, 

todavia, o Ministério Público ingressou com ACP requerendo a proibição de 

funcionamento, restando deferido o pedido liminar; que os cursos não 

estão em situação irregular, havendo sido credenciado junto ao MEC em 

junho de 2013; que não houve ilícito praticado pelos requeridos, não 

havendo que se falar em dano moral e material; que não procede o pedido 

de repetição de indébito, porquanto o serviço foi regularmente prestado, 

não restando preenchidos os requisitos do artigo 42 do CDC. Pede, ao 

final, o reconhecimento da decadência e, caso superada a prejudicial de 

mérito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial. A segunda 

requerida, apesar de devidamente citada, quedou-se inerte. Réplica 

aportou às f. 171/183. Oportunizada a produção de provas, a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (f. 189), ao passo que a 

primeira requerida manifestou interesse na designação de audiência de 

conciliação e aportou ao feito documentos novos apontando a 

regularização do curso em 06/05/2015. Em audiência, infrutífera a 

conciliação, as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide (f. 

205).2. É o relatório. Fundamento. Decido. 2.1. O prazo decadencial de que 

trata o artigo 26 do CDC, refere-se ao direito do consumidor de reclamar 

pelos vícios aparentes ou ocultos, oportunizando prazo de 30 dias em 

relação a fornecimento ou produtos não duráveis e 90 dias para duráveis, 

fluindo tal prazo a partir do momento em que se tornou conhecido pelo 

cliente. Entretanto, como a presente ação é indenizatória, não há que se 

falar em prazo decadencial, pois a parte autora não ajuizou a ação com o 

intuíto de ter o vício sanado, mas sim de ter o contrato rescindido, com 

repetição dos valores pagos, além de danos morais. Com efeito, o prazo 

prescricional à pretensão de reparação civil, dano material ou moral, é o 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Nesse sentido: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. APREENSÃO DE MOTOCICLETA PELA 

AUTORIDADE POLICIAL SOB A ACUSAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO 

NÚMERO DO CHASSI. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. 

ART. 27 DO CPC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 

20.000,00. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se a 

prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC nas ações nas quais se 

discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do 

serviço. Incidência da Súmula nº 83 do STJ ao caso concreto. 2. A 

mudança da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no tocante à 

responsabilidade dos fornecedores de veículo automotor, quando 

comprovada a alteração do seu chassi, e ao valor da indenização devida, 

é providência inviável no âmbito deste recurso especial, ante o óbice da 

Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no 

AREsp 659694 / PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Dje 26/11/2015) CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial a 

que alude o art. 26 do CDC não se aplica em caso de indenização por 

danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço, 

devendo ser aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 888223 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 

04/10/2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VÍCIO NO 

PISO CERÂMICO. PRETENSÃO REPARATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL E 

NÃO DECADENCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O prazo 

será decadencial quando se tratar de pedido fundado no art. 18 do CDC, 

destinado à substituição das peças (pisos cerâmicos). Por sua vez, o 

pedido de indenização pelos gastos efetuados tem natureza 

condenatória/reparatória e, por isso, rege-se pelo prazo prescricional. 

Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1072384/SC, 

Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

25/04/2018) Rejeito a prejudicial de mérito. 2.2. No 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 se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. 2.3. Registro, inicialmente, que a natureza da relação 

jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que se enquadra na 

definição estampada nos artigos 2º e 3º do CDC. Nessa linha, a parte 

requerida vincula-se perante seus consumidores (alunos) pelas ofertas, 

informações, propagandas e valores veiculados para fins de atraí-los. Ao 

tratar da responsabilidade do prestador de serviços, o artigo 20 do CDC 

dispõe: Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 

constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, 

sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 1° A reexecução dos 

serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por 

conta e risco do fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se 

mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, 

bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de 

prestabilidade. No caso dos autos, incontroverso que a parte autora 

iniciou curso de técnico em segurança do trabalho em fevereiro de 2012, 

na modalidade telepresencial, permanecendo vinculado às partes 

requeridas até a data de janeiro de 2013, mediante pagamento de 

mensalidade no importe de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), 

consoante se extrai dos documentos de f. 27/34 e f. 46. Despicienda, 

ainda, a alegação de que a parte requerida possuía autorização de 

funcionamento em Alagoas desde 2010, inclusive com registro no SISTEC, 

porquanto a prova coligida no feito aponta de forma inequívoca para a 

infração perpetrada pela demandada, consubstanciada na oferta irregular 

de ensino no município de Lucas do Rio Verde/MT (f. 36/39). Em razão da 

oferta irregular noticiada, a parte requerida teve suas atividades 

suspensas de forma definitiva, o que inclusive foi atestado pela própria 

requerida ao reconhecer o deferimento de medida liminar em ACP 

determinando a proibição de funcionamento (f. 60/61 – tópico 40). 

Registro, também, que os documentos de f. 123/124 indicam que o 

requerimento para autorização de funcionamento somente ocorreu após o 
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início da oferta dos cursos, porquanto protocolado em 16/04/2012, 

inexistindo no feito qualquer comprovante de comunicação prévia à parte 

autora dos riscos envolvendo a negativa/indeferimento do pretendido de 

credenciamento. Ainda, o documento de f. 193 aponta que somente em 

abril de 2015, em caráter excepcional, foram regularizados a vida escolar 

de alguns alunos e, somente ao final de maio de 2015 foi concedido o 

credenciamento da parte requerida (f. 210/211). Ora, ao ministrar curso 

técnico que não capacita o aluno para o ofício visado imediatamente após 

a graduação, sem a devida observância aos deveres de informação e 

boa-fé objetiva, revela-se manifestamente impróprio o serviço prestado 

pela parte requerida, a conduzir à rescisão do contrato por culpa da parte 

requerida e a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada. Nesse sentido: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR À 

DISTÂNCIA. DESCREDENCIAMENTO DO CURSO PELO MEC. PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 1. A recorrente 

é legitimada passiva para a demanda porque contratou com a autora a 

prestação do serviço educacional. 2. O interesse de agir está presente na 

pretensão de resolução do contrato pela perda de credenciamento do 

curso pelo MEC, o que altera substancialmente a base fática do contrato. 

Nesse sentido, sem o credenciamento pelo MEC, o curso não tem o mesmo 

atrativo. Ainda, não é exigível da consumidora que aguarde eventual 

revisão da decisão pelo MEC. 3. No mérito, restou incontroverso o 

descredenciamento do curso de pós graduação à distância prestado pela 

recorrente junto ao MEC. 4. Nessas circunstâncias, a autora claramente 

teria prejuízos ao fazer uso do diploma decorrente do curso no mercado 

de trabalho, cuja qualidade não é reconhecida. 5. É dever do fornecedor 

colocar ao mercado um serviço de qualidade e que seja adequado para os 

fins que dele razoavelmente se espera. Não o fazendo, responde pelos 

vícios de qualidade. 5. O dano material suportado pela autora é evidente, já 

que pagou mensalidades por um curso sem qualidade de ensino, sendo 

forçada a desistir da continuidade do curso já que o diploma de pós 

graduação que receberia teria pouco valor no mercado de trabalho. 6. O 

dano moral também está caracterizado diante da quebra de expectativa da 

autora, que acreditou estar realizando sua pretensão de obter pós 

graduação em curso superior, sendo surpreendida pela falta de qualidade 

do serviço, que ensejou seu descredenciamento pelo MEC. 7. O valor 

fixado na sentença não comporta redução, sendo adequada a quantia de 

R$ 2.000,00 para atender aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005051024, 

Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 18/07/2016 AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA 

– EMPRESA QUE CONSTA COMO CONTRATADA NO CONTRATO 

FIRMADO COM AS AUTORAS – MÉRITO – RESCISÃO DO CONTRATO DE 

ENSINO – CURSO TÉCNICO À DISTÂNCIA – OFERECIMENTO DE CURSO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM NÃO RECONHECIDO PELA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO – DIPLOMA NÃO ACEITO PELO CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM (COREN/MS) – INFORMAÇÃO NÃO 

REPASSADA PARA AS CONSUMIDORAS/AUTORAS – RESTITUIÇÃO 

SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL INDENIZÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

RECHAÇADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1- Não há falar em 

ilegitimidade ad causam da empresa - que figura como uma das 

contratadas no contrato de prestação de serviços educacionais firmado 

com as autoras - para figurar no polo passivo da demanda em que se 

pretende a rescisão do referido contrato e o pagamento de danos dele 

decorrentes. 2- A irregularidade na prestação de serviços educacionais, 

consistente na ausência de reconhecimento do curso perante os órgãos 

competentes, enseja a rescisão contratual. 3- Se o contrato firmado entre 

as partes é de natureza durável, a rescisão prematura acarreta a 

devolução das partes ao 'status quo', obrigando a prestadora do serviço a 

devolver eventuais valores pagos. 4- A frustração advinda da interrupção 

do curso técnico à distância, após certo período de estudo, por culpa das 

fornecedoras, encerra danos morais indenizáveis. 5- Ao estabelecer a 

majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado 

pelos §§2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o 

profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a 

decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, 

desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.

(TJMS – APL 08000723720128120029 MS, Relator Marco André Nogueira 

Hanson, 3ª Câmara Cível, Publicação em 20/03/2017) 2.4. Por não se tratar 

de cobrança de quantias indevidas (art. 42 do CDC), mas danos causados 

pelo fato do serviço, não há que se falar em repetição do indébito em 

dobro. 2.5. De outro lado, evidente a sensação negativa gerada pela 

impossibilidade de exercício imediato do ofício visado, mesmo após 

submeter-se a aproximadamente um ano de curso preparatório. Tal fato 

acarreta notória frustração das expectativas geradas ao longo da 

formação acadêmica, trazendo sentimento de inútil dispêndio de tempo e 

esforços, os quais poderiam ter sido empregados na busca de 

qualificação que de fato atendesse às suas necessidades. O abalo, 

assim, é consequência inexorável, devendo-se ter por presumida a 

ocorrência de dano. Nesse sentido, o aresto abaixo: DIREITO CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CURSO NÃO AUTORIZADO 

PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. - Não tendo a instituição de 

ensino alertado os alunos, entre eles as recorrentes, acerca do risco 

(depois concretizado) de impossibilidade de registro do diploma quando da 

conclusão do curso, o dano moral daí decorrente pode e deve ser 

presumido. - Não há como negar o sentimento de frustração e engodo 

daquele que, após anos de dedicação, entremeado de muito estudo, 

privações, despesas etc., descobre que não poderá aspirar a emprego na 

profissão para a qual se preparou, tampouco realizar cursos de 

especialização, pós graduação, mestrado ou doutorado, nem prestar 

concursos públicos; tudo porque o curso oferecido pela universidade não 

foi chancelado pelo MEC. Some-se a isso a sensação de incerteza e temor 

quanto ao futuro, fruto da possibilidade de jamais ter seu diploma validado. 

Há de se considerar, ainda, o ambiente de desconforto e desconfiança 

gerados no seio social: pais, parentes, amigos, conhecidos, enfim, todos 

aqueles que convivem com o aluno e têm como certa a diplomação. A 

demora, na hipótese superior a 02 (dois) anos, expõe ao ridículo o 

“pseudoprofissional”, que conclui o curso mas vê-se impedido de exercer 

qualquer atividade a ele correlata. - O Código Civil exige dano material 

efetivo como pressuposto do dever de indenizar, cuja existência deve ser 

demonstrada nos próprios autos e no curso da ação. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 631.204/RS, Rel. 

Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 16/06/2009) 2.6. 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. A fixação 

de critérios para a quantificação do dano moral permanece a cargo da 

doutrina e da jurisprudência. Não tem aplicação em nosso país o critério da 

tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado. Predomina 

em nossa legislação o critério do arbitramento pelo juiz. Deve o juiz, pois, 

levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração 

do quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem 

jurídico lesado. Neste sentido vem decidindo reiteradamente o Superior 

Tribunal de Justiça, a exemplo de REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado 

não pode ser muito elevado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, por 

outro lado não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e 

inócuo. Daí a necessidade de se encontrar o meio-termo ideal, o qual 

reputo ser, no caso em apreço, levando-se em consideração os critérios 

supra-referidos (apesar de a situação econômica do ofensor ser boa, a 

do ofendido é deveras inconsistente, conforme fez prova para a obtenção 

da justiça gratuita, bem como revela-se médio o grau de gravidade da 

lesão sofrida), a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra 

satisfatória e suficiente para minimizar os danos sofridos. 3. Tecidas 

estas considerações e gizadas as razões de decidir, com base nos 

artigos 487, I do Código de Processo Civil, artigos 2º, 3º e 20 do Código de 

Defesa do Consumidor, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, para o fim de declarar rescindido o contrato de 

prestação de serviços firmado entre as partes, bem como condenar as 

requeridas, solidariamente: a) Na restituição das quantias pagas no 

período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, devidamente corrigidas 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso e 

até o efetivo pagamento; b) No pagamento à parte autora da importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora). 3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, fica a 
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parte ré condenada no pagamento da integralidade das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor 

que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho 

por ele realizado, fixo em 15% sobre o valor da condenação. 3.3. 

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

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 4 de julho de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002358-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO DO VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VIANA MURILLA OAB - SP224991 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PELICIOLI & PELICIOLI LTDA - ME (RÉU)

Evandro Barbosa Bordim (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002358-70.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 22 de 

agosto de 2018, às 14h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004751-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES MENDES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004751-02.2017.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, 

voltem conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003011-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

FLORISBELA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON GOMES OAB - GO22118 (ADVOGADO)

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS OAB - MT20984/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GOMES NETO (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 1.221 da CNGC/CGJ-MT e dos artigos 350 e 351 do 

CPC/15, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004515-50.2017.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, 

voltem conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105317 Nr: 1437-36.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS KAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, JOSÉ VALDEMAR KLUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 Processo n.º 1437-36.2015.811.0045 – CÓD. 105317.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Mariana Souza Bahdur 

em desfavor de Clóvis Kaim, em que visa à satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a exequente manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a anuência da parte adversa (‘vide’ assinatura acostada ao pedido 

de fl. 114), considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial (fls. 45/46).

Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão acostada à fl. 113.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98595 Nr: 4870-82.2014.811.0045

 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): CLOVIS KAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 
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OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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].EXPEÇA-SE alvará de liberação, da 

quantia em dinheiro depositada no processo, em prol do executado. 

PROMOVA-SE a juntada das petições acostadas equivocadamente nas 

fls. 74/76 dos autos n.º 4869-97.2014.811.0045, código 98594.Custas 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de julho de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96877 Nr: 3446-05.2014.811.0045

 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: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, MIGUEL VAZ 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRE TEREZINHA BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:MT/17.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA FATIMA DA 

SILVA NERY - OAB:20001/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Claire Terezinha 

Brandini, para o fim de:a) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer, 

consistente na entrega, no prazo de 10 (dez) dias, da pasta de 

documentos pertencente ao Conselho Municipal de Saúde, contendo atas 

de reuniões do Conselho do ano de 2013, pautas das reuniões realizadas, 

ofícios, documentos pessoais de conselheiros, listas de presença dos 

conselheiros nas reuniões, sob pena de busca e apreensão e 

arbitramento de multa [artigo 536 do Código de Processo Civil/2015];b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do 

art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida, no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

arbitrados no percentual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se 

a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados 

e o lapso de tempo em que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de junho de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31240 Nr: 1342-16.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 Processo n.º 1342-16.2009.811.0045.

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 27 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91834 Nr: 5723-28.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Intimação do Dr. ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN, OAB-MT Nº 10.134/MT, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103775 Nr: 658-81.2015.811.0045

 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: JOSÉ MOREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI, OAB-MT 

Nº 9216/O, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da 

CNGCGJ/MT, para devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no 

disposto no artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações 

legais, tendo em vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100496 Nr: 6318-90.2014.811.0045

 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: CB, AH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187, EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. BENTO JOSÉ DE ALENCAR, OAB-MT Nº 14.187, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86413 Nr: 208-12.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIOSNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, PAULO SÉRGIO FRANZ, LEANDRA LUCIA STEIN FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Intimação do Dr. CEZAR KREIN, OAB-MT Nº 7350/B, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 
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carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39091 Nr: 4117-67.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Intimação do Dr. CEZAR KREIN, OAB-MT Nº 7350-B, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 1854-57.2013.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) 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-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor da 

diligência é de R$ 35,00 depositar na comarca de Sorriso-MT conforme 

oficio de fls 316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11258 Nr: 229-03.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR KREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOASOL COOP. AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO * - OAB:4.070, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:7898-B, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2.841-E

 Intimação do Dr. CEZAR KREIN, OAB-MT Nº 7350-B, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96792 Nr: 3373-33.2014.811.0045

 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: ABEGG COM DE PEÇAS ACES E BORRACHARIA LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSA LOGISTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMA MARIA DE SOUZA 

FERNANDES MARTINS - OAB:8890

 Intimação da Dra. DAIANY FRANK, OAB-MT Nº 19270 O, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94445 Nr: 1388-29.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA, DORGIVAL MARTINS 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. DAIANY FRANK, OAB-MT Nº 19270 O, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97390 Nr: 3858-33.2014.811.0045

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, Gilberto Cristofolini - OAB:15.882/MT

 Intimação da Dra. DJENANE NODARI, OAB-MT Nº 13824, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125506 Nr: 3245-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON GRAVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA 

LTDA, WASHINGTON LUIZ MAYER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. EVANDRO SILVA FERREIRA, OAB-MT Nº 11538, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137936 Nr: 2233-56.2017.811.0045

 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: CRISTIANE BANDEIRA RIBEIRO, JVAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do Dr. GILBERTO CRISTOFOLINI, OAB-MT Nº 15882, nos termos 

do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os 

autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do 

Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que 

estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120289 Nr: 683-60.2016.811.0045

 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: DAIANE FERNANDA GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON CORREA MUNIZ E CIA LTDA, 

QUERINO AMANCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. GILBERTO CRISTOFOLINI, OAB-MT Nº 15882, nos termos 

do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os 

autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do 

Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que 

estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107266 Nr: 2453-25.2015.811.0045

 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: CBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Intimação do Dr. GILBERTO CRISTOFOLINI, OAB-MT Nº 15882, nos termos 

do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os 

autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do 

Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que 

estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 4046-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL HILÁRIO ORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRINEU CARLOS HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14561-B, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

 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: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 Processo n.º 3038-82.2012.811.0045.

SUSPENDO os efeitos da decisão que determinou a expedição de carta 

precatória à Comarca de Cuiabá/MT, pois já havia sido expedida carta 

precatória para inquirição da testemunha Mauro Elger, cujo ato foi 

agendado para o próximo dia 19 de julho de 2018 (fl. 316).

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de 

proceder-se à inquirição da perita judicial Ivanete Vieira Serpa, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na certidão retro.

ENCAMINHEM-SE, com urgência, os documentos/expedientes que se 

encontram na contracapa dos autos. Após, aguarde-se a audiência 

designada.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 7357-88.2015.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:MT/7142-B, Francieli Aparecida de Mello - OAB:OAB/MT 18497, 

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimação do Dr. MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO, OAB-MT Nº 

6129/B, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no 

artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo 

em vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100877 Nr: 6569-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Intimação do Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM, OAB-MT Nº 12.295, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo em 

vista que estão em carga há mais de 30 (trinta) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003978-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003978-54.2017.8.11.0045. Designo o dia 28 de agosto de 

2018, às 13h30min, para realização de audiência de instrução. Intime-se o 

autor, pessoalmente, registrando-se as advertências previstas no art. 

385, § 1.º do Código de Processo Civil/2015. Incumbe ao advogado 

constituído 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 244 de 657



junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001555-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOAQUIM NUNES (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 1001555-87.2018.811.0045. Com efeito, segundo a norma de 

regência, a prova da residência pode ser realizada mediante declaração 

firmada sob as penas da lei, sujeitando-se o declarante às sanções civis, 

administrativas e criminais pela falsa declaração [Lei nº 7.115/1983]. 

Portanto, considerando-se o teor da declaração encartada no evento nº 

13477615 - pág. 4, Reconsidero a decisão anteriormente prolatada e, por 

consequência, Determino o prosseguimento do feito. Passo ao exame da 

tutela de urgência. Deveras, para a concessão da tutela de urgência se 

mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, porquanto já 

auferia o auxílio-doença, recebido no período entre 16/03/2017 e 

26/02/2018 (evento nº 12855310 - pág. 1). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que o autor, em 11/04/2018, 

submeteu-se à avaliação médica, subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou que o requerente é "vítima de acidente 

de trabalho com máquina lixadeira ocorrido em 27/01/2017 com laceração 

em antebraço esquerdo com perda miotendinosa e vásculo nervosa. 

Evoluiu com retração da musculatura e déficit sensitiva motora", e que 

está impossibilitado para o trabalho por tempo indeterminado (evento nº 

12855310 – pág. 3). Logo, a princípio, está demonstrada, ainda que a título 

precário, a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o 

exercício regular de suas atividades laborais habituais, circunstância essa 

que dá vigor a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, creio que o requerente logrou êxito em expor situação pontual 

que possa dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o seu, alegado, direito a concessão do 

benefício previdenciário pleiteado (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário perseguido tem jaez eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

ulteriormente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que o requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença ao autor Valdeci 

Joaquim Nunes, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias [art. 

60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATIEL FERNANDO VARGAS (AUTOR)

RENATA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NOERI ALBERTI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002089-31.2018.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, denota-se que a decisão judicial prolatada, 

embora tenha determinado a citação dos réus, não especificou a forma 

pela qual o ato deveria ser cumprido, o que caracteriza situação de 

omissão, visto que os autores formularam pedido expresso de expedição 

de mandado judicial, que encontra respaldo no art. 247, inciso V do Código 

de Processo Civil. Também é possível divisar que os autores pediram, 

liminarmente, a intimação da empresa Sólida Empreendimentos para que 

apresentasse ao oficial de justiça o “histórico da compra e venda do 

imóvel”, objeto da lide. Todavia, de suma importância frisar, neste ponto, 

que não há prova da negativa de entrega do documento na via 

extrajudicial, e considero que a necessidade/pertinência de sua 

apresentação deva ser analisada quando da instrução processual, após 

estabelecido o contraditório. Ante o exposto, devido à existência de 

omissão, Acolho os embargos declaratórios, para o fim de complementar a 

decisão judicial arquivada no evento n.º 13607715, e, como consequência: 

a) Determino a expedição de mandado judicial de citação dos réus; b) 

Indefiro o pedido de intimação da empresa Solida Empreendimentos. 

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 

1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

4 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001139-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON MARQUES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001139-56.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que o requerente, 

devidamente intimado, deixou de comparecer à sessão de conciliação e 
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sequer apresentou qualquer justificativa que pudesse motivar a ausência 

(evento n.º 8123305). A ausência da parte à audiência de conciliação ou 

de mediação, totalmente desprovida de justificativa idônea, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça e produz, como consequência 

automática, a imposição de sanção, revertida em benefício do Estado [art. 

334, § 8.º do Código de Processo Civil/2015]. Portanto, diante deste 

cenário, Condeno o autor Wadson Marques de Brito, nas sanções 

processuais decorrente da prática de ato atentatório a dignidade da 

justiça, no pagamento de multa, arbitrada na proporção de 2% do valor da 

causa, em benefício do Estado de Mato Grosso, com lastro no teor do art. 

334, § 8.º do Código de Processo Civil/2015. Expeça-se ofício ao SPC e ao 

SERASA, com o objetivo de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, a remessa de extrato detalhado de pendências financeiras e de 

registros desabonadores, ativos e inativos, em nome do requerente. Com 

a juntada da resposta, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 

10 (dez) dias, se manifestem. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR CESAR MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000991-11.2018.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação dos réus para que, 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]. Concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004085-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (RÉU)

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004085-98.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que o réu Mauro dos 

Santos, devidamente citado e intimado, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e sequer apresentou qualquer justificativa que pudesse 

motivar a ausência (evento n.º 11067944 e 11903671). A ausência da 

parte à audiência de conciliação ou de mediação, totalmente desprovida de 

justificativa idônea, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e 

produz, como consequência automática, a imposição de sanção, revertida 

em benefício do Estado [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil/2015]. 

Portanto, diante deste cenário, Condeno o réu Mauro dos Santos, nas 

sanções processuais decorrente da prática de ato atentatório a dignidade 

da justiça, no pagamento de multa, arbitrada na proporção de 2% do valor 

da causa, em benefício do Estado de Mato Grosso, com lastro no teor do 

art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil/2015. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização de 

nova audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu José Rodrigues dos Santos, registrando-se o referencial de 

endereço indicado na petição juntada no evento n.º 12142741, mediante a 

expedição de carta precatória, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de dezembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001201-96.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de 

cognição não-exauriente, que a requerente comprovou a qualidade de 

segurada da Previdência Social (evento n.º 5899924, pág. 2). Esmiuçando 

o acervo de informações engendradas, denota-se que a autora 

submeteu-se à avaliação médica pericial, oportunidade em que se 

constatou que a requerente é portadora de moléstia grave, que impõe 

limites ao exercício de atividade laboral (evento n.º 8237708). Logo, nesse 

influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, 

a existência de moléstia que tornou a autora incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dela dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício ao requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxilio doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias com o objetivo de implantar, no prazo de 20 (vinte) dias, o 

auxílio-doença à autora Evandra Batista dos Santos, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa, a pedido da autora 

administrativamente, da necessidade da manutenção do benefício dentro 

do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei 

n.º 8.213/1991]. Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o 

prazo de manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com 

fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 

do Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito. À míngua da existência de necessidade de se produzir outros 

meios de prova, declaro encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 2018. Cristiano dos 
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Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALEXANDRE MAZZARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIANE DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

GILMAR MUSSKOPF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004051-26.2017.811.0045. Indefiro o pedido de restituição 

do valor das custas, devido à falta de arrimo legal. O fato de a demanda 

ter sido finalizada por intermédio da celebração de transação civil não 

produz, como consequência direta, a existência de um direito do 

exequente/credor de obter a restituição do valor das custas judiciais, 

liquidadas quando do ajuizamento da ação. Incumbe, como regra, ao 

exequente/credor, devido ao princípio da sucumbência, em caso de 

procedência da ação, exigir do devedor o pagamento das custas judiciais 

quitadas, quando do ajuizamento da ação. Como, no caso, houve acordo 

entre as partes, e nada foi registrado a respeito do tema subentende-se 

que o exequente abriu mão de exigir do devedor o pagamento das custas. 

Arquive-se o processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004617-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BUENO DA SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004617-72.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003751-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003751-64.2017.8.11.0045. Deixo de analisar os embargos 

de declaração interpostos, haja vista que foi acolhida a exceção de 

incompetência apresentada pela executada/embargante e determinada a 

remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP. Aguarde-se o trânsito em 

julgado da referida decisão. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004817-79.2017.8.11.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução formulados por Cofco Brasil S/A contra Soygrain Comércio e 

Indústria de Cereais, Exportação e Importação Ltda, em que a embargante 

arguiu, como matéria preliminar de mérito, a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a execução e os embargos, visto que as partes 

elegeram o foro da Comarca de São Paulo/SP, como competente para o 

julgamento de quaisquer controvérsias oriundas do contrato que 

fundamenta a ação de execução. Intimada, a embargada veiculou 

impugnação em que defendeu, em resumo, a nulidade da cláusula de 

eleição do foro, pactuada entre as partes. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Oportunizada a 

manifestação da parte contrária, decido imediatamente a alegação de 

incompetência, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 

64, § 2.º do Código de Processo Civil/2015. Importante destacar de início, 

por conveniente, que o verbete da Súmula n.º 335 do Supremo Tribunal 

Federal registra, de maneira taxativa, que: “É válida a cláusula de eleição 

do foro para os processos oriundos do contrato”. E, conforme 

entendimento sucessivo e pacificado no âmbito da jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a regra geral da 

competência territorial somente nos casos em que há abusividade na 

cláusula de eleição de foro, isto é, quando esta representar um entrave à 

defesa em juízo da parte aderente, seja a relação jurídica subjacente de 

consumo ou não, desde que a hipossuficiência ou a inviabilização de 

acesso à justiça seja suficientemente demonstrada [cf.: STJ, REsp 

1299422/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

22/08/2013; STJ, REsp 1089993/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 

Turma, DJe 08/03/2010]. Pois bem. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, mormente o teor do contrato de 

compra e venda de milho em grãos nº 0002174-132, encartado no evento 

nº 10009131 – págs. 1/9, da ação de execução nº 

1003751-64.2017.8.11.0045, deflui-se que a empresa Soygrain Comércio 

e Indústria de Cereais, Exportação e Importação Ltda vendeu para a 

empresa Cofco Brasil S/A, a quantia de 4.830.000 (quatro milhões 

oitocentos e trinta mil) quilos de milho em grãos, da safra 2017/2017, 

avaliado em U$ 438.725,01 (quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e 

vinte e cinco mil dólares norte americanos e um centavo de dólar norte 

americano), e que o produto deveria ser retirado pela compradora no Natal 

Aparecido Deliberalli, localizado na Rodovia MT338, KM245, Município de 

Porto dos Gaúchos/MT. E mais, de acordo com o conteúdo da cláusula 16 

do contrato, as partes elegeram competente o foro da Comarca de São 

Paulo/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do 

contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que o contrato prevê a entrega de 4.830.000 (quatro milhões 

oitocentos e trinta mil) quilos de milho em grãos, avaliado em U$ 

438.725,01 (quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco mil 

dólares norte americanos e um centavo de dólar norte americano), 

deflui-se, por inferência racional, que é descabia a alegação de que a 

empresa vendedora/exequente/embargada goza de hipossuficiência 

técnica e econômica a permitir que o contrato em apreço seja considerado 

de mera adesão e, por conseguinte, não permita a cláusula de eleição do 

foro. O fato é, e isso não se pode sonegar, que a empresa vendedora não 

se trata de produtor de pequeno porte e em posição de vulnerabilidade 

perante a empresa compradora, daí porque inaplicável à espécie o § 3.º 

do art. 63 do Código de Processo Civil/2015. Difícil vislumbrar que produtor 

rural deste porte encontre maiores dificuldades no acesso à justiça, 

mesmo em processo com trâmite em Estado diverso do de seu domicílio, 

como é o caso. Disto decorre que deve ser reconhecida a paridade entre 
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as empresas contratantes e afastada qualquer presunção de que a 

empresa vendedora não tenha compreendido as cláusulas contratuais, em 

especial a de eleição de foro. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar 

tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, o seguinte aresto que versa a respeito de 

questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. I - É válida cláusula de eleição de foro 

consensualmente estipulada pelas partes em relação tipicamente 

empresarial, mormente quando se trata de produtores rurais que 

desenvolvem atividades de grande porte e contratam em igualdades de 

condições. Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg no CC 68.062/SP, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 27/10/2010) — com 

destaques não inseridos no texto original. Ante o exposto, devido à 

higidez da cláusula de eleição do foro, com espeque no teor do art. 63 e 

art. 64, §3º do Código de Processo Civil/2015, ACOLHO a exceção de 

incompetência apresentada pela embargante, para o fim de Declinar da 

competência da ação de execução nº 1003751-64.2017.8.11.0045 e dos 

correlatos embargos n.º 1004817-79.2017.8.11.0045, determinando a 

remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP. Intimem-se. Preclusa esta 

decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003747-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003747-27.2017.8.11.0045. Deixo de analisar os embargos 

de declaração interpostos, haja vista que foi acolhida a exceção de 

incompetência apresentada pela executada/embargante e determinada a 

remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP. Aguarde-se o trânsito em 

julgado da referida decisão. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de 

julho 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.: 85107 Nr: 4673-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ANTÔNIO 

VALÉRIO, qualificado nos autos, no crime descrito no artigo 217-A, caput, 

c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.DA FIXAÇÃO DA PENAA 

pena prevista para o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) é 

de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, aumentada de ½ (metade) em 

razão da causa de aumento de pena do inciso II, do artigo 226, do CP.Na 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância 

agravante da violência contra mulher na forma da lei específica, prevista 

no artigo 61, inciso II, alínea “f”, parte final, do Código Penal, e de 

consequência, agravo a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e 

um) dias de reclusão, encontrando a reprimenda de 09 (nove) anos, 01 

(um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.Na terceira e última fase, por 

força da causa de aumento de pena do inciso II, do artigo 226, do Código 

Penal, majoro a pena na fração de 1/2 (metade), encontrando a pena 

definitiva de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de 

reclusão.Fixo o regime de pena inicialmente fechado, artigo 33, § 2º, alínea 

“a”, do CP.Incabível a substituição da pena (art. 44, do CP) e sursis (art. 

77, do CP). Disposições finaisCondeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Considerando que o réu permaneceu solto durante 

a tramitação processual, mantenho-o em liberdade no caso de eventual 

recurso.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventuais danos 

causados pela infração penal (artigo 387, inciso IV, do CPP), haja vista a 

ausência de pedido formal, sob pena de violação a princípios processuais 

comezinhos.Comunique-se a representante legal da vítima acerca da 

presente sentença (art. 201, § 2º, do CPP).P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153390 Nr: 1947-44.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROBERTO ALVES HOELTGEBAUM, 

THIAGO SILVA FERREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, RAFAEL 

GENEROSO BAMPA, DANILO JUNIOR GROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista a Portaria nº 856/2018-PRES (fl. 142), redesigno a 

audiência para o dia 20 de julho de 2018 às 13h00min.

2. Intime-se o Ministério Público, os réus, seus Defensores, bem como as 

testemunhas arroladas pelas partes. Requisite-se, se necessário.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010482-25.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RAZERA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010482-25.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: OI S.A EXECUTADO: 

VANESSA RAZERA Vistos. Intime-se o exequente a se manifestar quanto 

à impugnação constante no id. 11390883, no prazo de dez dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-22.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BLOCOS LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MINERACAO TOLEDO LTDA - ME (REQUERIDO)

CCLAA OUROVERDE DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010047-22.2013.8.11.0045. Vistos. Ante a justificativa de id. 12552010, 

defiro a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, para que os autores efetuem 

o pagamento das custas judiciais. Expirado o prazo, cumpra-se o item II e 

III. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 108352 Nr: 3026-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRE TEREZINHA BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O, SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 

- OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O

 Vistos.

Em atenção ao ofício nº 28/1018-1ºPJCrim, redesigno audiência de 

instrução para o dia 04 de setembro de 2018, às 16h00min.

Intime-se o Ministério Publico, o querelante e querelado, bem como os 

advogados constituídos nos autos.

As providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005025-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON LUIZ CENCI MANICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005025-63.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EWERTON LUIZ CENCI 

MANICA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta nenhum comprovante de hipossuficiência . 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por 

danos morais, declaração de inexistência de débito e repetição do indébito 

em dobro por falha na prestação de serviços pela reclamada, no que 

tange a cobrança de valores referente a recuperação de consumo de 

energia em imóvel de sua propriedade referente ao período do mês de 

maio/2016 ao mês de agosto/2017. O reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidoras Nº 6/1822757-9, e que no mês de agosto de 2017 

recebeu a visita da reclamada em seu estabelecimento, para realização de 

inspeção do consumo de energia e na oportunidade foi constatado 

irregularidade na UC, sendo que posteriormente recebeu fatura no valor 

de R$ 8.500,20 ( oito mil quinhentos reais e vinte centavos) referente a 

multa por consumo recuperado, da qual não concorda com os valores 

cobrados por entender não serem devidos Em contestação, a Reclamada 

no mérito aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de 

seus serviços, e que realizou os procedimentos de inspeção no imóvel do 

reclamante seguindo rigorosamente as disposições contidas na Resolução 

da ANEEL, inclusive com a presença do titular da UC, conforme termo de 

inspeção constante dos autos ID Nº 11835963, onde ficou constatado o 

desvio de ramal na UC pertencente ao reclamante, ocasionado em 

consequência a recuperação de consumo conforme prevê a legislação e 

diante dessas considerações requer a improcedência dos pedidos 

constantes na inicial. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica está 

tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Analisando os autos verifico a que a reclamada comprovou nos autos que 

não houve falha na prestação dos serviços. Assim tenho que a 

Reclamada se desincumbiu a contento de comprovar que não houve falha 

na prestação de seus serviços, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, 

ressalta-se que através do histórico de consumo do imóvel do reclamante 

que após a inspeção houve aumento considerável de consumo na 

Unidade Consumidora. Histórico de Contas Segue abaixo o histórico de 

contas da Unidade Consumidora nos últimos meses. Nome: EWERTON 

LUIZ CENCI MANICA Endereço: Avenida Perimetral, 370, Centro, Sorriso – 

MT UC: 6/1822757-9 Ano Mês Data Leit. Consumo(Kw) Data Venc. Valor 

Paga 2018 5 04/05/2018 576 11/05/2018 R$ 1.177,98 Não 2018 4 

03/04/2018 654 10/04/2018 R$ 1.136,05 Não 2018 3 05/03/2018 659 

12/03/2018 R$ 1.108,78 Sim 2018 2 02/02/2018 638 09/02/2018 R$ 

1.114,85 Sim 2018 1 05/01/2018 671 12/01/2018 R$ 1.173,54 Sim 2017 12 

06/12/2017 727 13/12/2017 R$ 1.204,33 Sim 2017 11 03/11/2017 695 

10/11/2017 R$ 637,97 Sim 2017 10 27/10/2017 R$ 2.602,00 Sim 2017 10 

04/10/2017 744 11/10/2017 R$ 626,24 Sim 2017 9 04/09/2017 673 

12/09/2017 R$ 491,90 Sim 2017 8 11333 30/10/2017 R$ 8.500,20 Sim 

Cuiabá, 16 de Maio de 2018 ENERGISA MATO GROSSO Departamento de 

Serviços Comerciais. Assim entendo que em relação aos pedidos de 

declaração de inexistência de débito e repetição do indébito em dobro 

devem ser indeferidos e improcedentes pois entendo que são devidos os 

débitos em constantes da peça inicial. Já em relação aos danos morais 

pleiteados pelo reclamante, entendo que são indevidos, pois não houve 

falha na prestação de serviços pela reclamada nesse caso a situação 

vivida pelo reclamante, não passaram da esfera do mero aborrecimento. 

Ante o exposto, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, 
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determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar o 

reclamante no pagamento das custas processual e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 04 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004526-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUIMAR HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004526-79.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RUIMAR HENRIQUE DOS 

SANTOS REQUERIDO: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, 

ISDRALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA PROJETO DE 

SENTENÇA I – DO RELATÓRIO: Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38). Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos 

morais em que a parte reclamante postula troca e instalação de telhas que 

adquiriu e apresentaram defeito ao serem instaladas em sua residência. 

Requer que a reclamada seja obrigada a realizar o reparo no vazamento, a 

inversão do ônus da prova e a reparação por danos morais. II – 

MOTIVAÇÃO 1. A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelas 

demandadas não merece acolhimento. A legitimidade das reclamadas 

decorre da atividade que ostentam na relação de consumo e bem assim da 

própria disposição legal (CDC, art. 14). Transcrevo: Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Daí porque não se há de afastar 

a sua legitimidade pelo fato de haver a solidariedade, e tampouco se torna 

necessário o litisconsórcio, de modo que pode o consumidor demandar 

contra um, contra o outro ou ainda contra ambos. Daí porque vai superada 

a aventada ilegitimidade de parte. Também não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. O feito 

comporta julgamento antecipado da lide pois as questões são de direito e 

os fatos já se encontram demonstrados nos autos pela prova documental, 

prescindindo de dilação probatória. 2. No mérito a demanda é procedente. 

Trata-se de demanda cuja causa de pedir baseia-se no pedido de 

obrigação de fazer no sentido de realizar a troca do produto que 

apresentou defeito e instalação do telhado, demonstrando que solicitou 

administrativamente, foi encaminhado técnico, mas nenhuma solução, o 

que causou diversos transtornos. Com efeito, embora a Requerida afirme 

que não estaria caracterizada a falha e que tal ato não seja suficiente 

para caracterizar abalo moral, no caso em apreço a situação vertida nos 

autos enseja a respectiva reparação. Verifica-se facilmente dos 

documentos juntados que a parte autora teve os problemas de telhas não 

foram resolvidos, mesmo após diversas tentativas de solucionar 

administrativamente, não obteve êxito. A situação se compadece com o 

fato do serviço, prevista no art. 14 do CDC, de modo que os fornecedores 

de serviço respondem solidariamente pelos defeitos relativos à prestação 

do serviço. No que respeita ao pedido pelos alegados danos morais, 

deve-se considerar que, mais do que meros transtornos e 

aborrecimentos, a autora experimentou sentimentos de frustração, 

constrangimento e humilhação, o que condiz com o direito de ser reparada 

por dano moral. De fato, a conduta da reclamada transcende o terreno da 

simples falha na prestação para adentrar na seara da ilegalidade adrede, 

uma vez que, fazendo pouco dos direitos da reclamante, ofende o 

princípio da boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas 

relações negociais. A Constituição Federal, art. 5º, V e X, reconhece 

como direitos fundamentais a “intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas” e a reparação do dano moral sofrido. O Código Civil 

dispôs, de modo expresso, que “os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 

limitação voluntária.”, art. 11, sendo inviolável a vida privada da pessoa 

natural, art. 21. Sendo assim, a proteção a esses direitos deve ser efetiva, 

de modo a corresponder ao sistema jurídico, aos anseios de justiça e 

solidariedade social. Tudo isso cabe ao Poder Judiciário, com o objetivo de 

cumprir sua função, de aplicar o direito e de formular a regra concreta 

mais conveniente, racional e justa para solução dos litígios. Resta 

quantificar o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. III – DISPOSITIVO Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda, com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, I, do Código do Processo Civil/2015, feitos por RUIMAR HENRIQUE 

DOS SANTOS em desfavor PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES 

LTDA e ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA no 

sentido de (1º) DETERMINAR a troca e das telhas na quantidade adquirida 

na nota fiscal do autor a ser instalado no imóvel do autor pelas 

demandadas bem como (2º) CONDENAR ambas as reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), atualizada da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da 

FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 04 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001942-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VALDECIR GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001942-39.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ VALDECIR GOMES 

DUARTE REQUERIDO: CÍCERO LIMA FERREIRA S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO de 

cheque proposta por LUIZ VALDECIR GOMES DUARTE em face de CÍCERO 

LIMA FERREIRA, devidamente qualificados na exordial. O autor alega ser 
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credor da importância de R$ 5.918,44 (cinco mil, novecentos e dezoito 

reais e quarenta e quatro centavos), cujo valor está discriminado no 

cheque de nº. 050321 do Banco do Brasil, emitido na importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que foi devolvido pelo banco sacado sem o 

devido pagamento pelo motivo alínea 22 (divergência de assinatura), 

consta planilha de atualização anexa à exordial. O requerido apresentou 

sua defesa arguindo que o cheque emitido possui sua origem na tratativa 

de um contrato de móveis planejados repassados ao Sr. Sergio Felício que 

foi quitado no negócio jurídico firmado. Pugnou ao final pelo 

reconhecimento da nulidade do cheques emitido que está em posse da 

Requerente, bem como a improcedência da presente. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO O feito amolda-se nos requisitos para 

julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Código de 

Processo Civil, uma vez que não vislumbra a necessidade de produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos. Extrai-se da exordial 

que o cheque foi emitido pelo reclamado e em relação à sua causa 

subjacente. A simples emissão comprova a existência do débito. No caso 

concreto, a parte reclamada é emitente do cheque, não sendo necessária, 

portanto, a discussão do negócio jurídico subjacente, devendo o 

reclamado provar a existência de fato modificativo, constitutivo ou 

extintivo do direito do autor, o que não se verificou no caso em tela. A 

respeito desse tema: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA 

DEBENDI. O cheque é ordem de pagamento à vista e não desgarra de 

seus alicerces: autonomia, literalidade e abstração. Daí que as obrigações 

decorrentes do cheque subsistem independentemente da causa originária; 

portanto, o cheque não comporta discussão em torno de sua causa 

geradora. Ora, por conta da natureza do cheque, título abstrato que 

independe do negócio subjacente, é ônus do devedor lançar elementos 

atuáveis na desconstituição do título. Apelo desprovido. (Apelação Cível 

Nº 70051024909, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 14/03/2013) Com 

efeito, da literalidade, inerente ao título de crédito, possibilita ao titular do 

crédito exigir todas as obrigações decorrentes da assinatura constantes 

da cambial, o que representa, para o obrigado, o dever de satisfazer na 

exata extensão mencionada no título. O título por assim, possui 

exigibilidade, sem a necessidade de demonstração da origem da relação e 

de outra parte, pela abstração, sub-princípio decorrente da autonomia, o 

cheque se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem ao ser 

posto em circulação, logo, é título certo e líquido, incumbindo ao requerido 

o ônus da prova de alguma ilicitude que desqualifique o título, o que não 

ocorreu nos autos. É valido destacar que excepcionalmente a verificação 

da causa subjacente do título de crédito que lastreia a ação, 

averiguando-se, quando oportuno, a regularidade da relação negocial que 

lhes deu origem, tal prova, deve vir acompanhada de indícios probatórios 

de que o portador do título o tenha recebido de má-fé, face ao princípio da 

inoponibilidade das exceções do devedor, que tem com fundamento legal o 

art. 25 da Lei nº 7.357/851, cuja redação foi repetida pelo art. 916 do CC, o 

que também não se comprovou nos autos. Assim, operada regularmente a 

transferência da titularidade do cheque, tem-se, como consequência do 

princípio da autonomia, a desvinculação entre os cheques postos em 

circulação e a relação negocial originária, caracterizada a livre circulação. 

Em que pese a alegação de desacordo negocial documento unilateral 

situação não restou comprovada a fim de desconstituir o atributo de 

abstração do título. Para corroborar: "EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CHEQUE - EMPRESA FACTORING - EXCEÇÕES PESSOAIS - 

INOPONIBILIDADE- EMBARGOS REJEITADOS. O cheque, ao circular, 

desvincula-se do negócio jurídico subjacente, de forma que o devedor não 

pode opor ao portador as exceções fundadas em relações pessoais, 

salvo se demonstrada a má-fé do credor do título." (TJMG. 

Ap.n.1.0024.08.009938-5/001. 5ª Câmara Cível. Desa. Selma Marques, DJ. 

13.04.2011) Ainda nesse sentido: “CIVIL, PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. 

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PORQUE 

SUSTADOS EM RAZÃO DE FURTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO DE 

BOA-FÉ. 1. EMBARGOS DO DEVEDOR, EM EXECUÇÃO PROMOVIDA POR 

PORTADOR DE CHEQUES QUE FORAM DEVOLVIDOS PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA SACADA, POR MOTIVO DE FURTO. 2. SE OS CHEQUES, 

SUPOSTAMENTE FURTADOS, CIRCULARAM MEDIANTE ENDOSSO, POR 

MEIO DE ASSINATURAS QUE NÃO FORAM CONTESTADAS, REPUTA-SE 

DEVIDA A EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E 

EXIGÍVEL, PROMOVIDA PELA ENDOSSATÁRIA DE BOA FÉ. 2.1. EM 

RAZÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA, QUE CARACTERIZA OS TÍTULOS 

DE CRÉDITO, O PORTADOR DA CÁRTULA PODE EXERCER O DIREITO 

NELE INSCRITO, INDEPENDENTEMENTE DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES QUE 

O ANTECEDERAM. ADEMAIS, POR FORÇA DO SUBPRINCÍPIO DA 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO DE 

BOA-FÉ, O DEVEDOR NÃO PODE OPOR AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ 

AS EXCEÇÕES QUE TERIA RELATIVAMENTE AO ENDOSSANTE. 2.2. 

"QUEM FOR DEMANDADO POR OBRIGAÇÃO RESULTANTE DE CHEQUE 

NÃO PODE OPOR AO PORTADOR EXCEÇÕES FUNDADAS EM RELAÇÕES 

PESSOAIS COM O EMITENTE, OU COM OS PORTADORES ANTERIORES, 

SALVO SE O PORTADOR O ADQUIRIU CONSCIENTEMENTE EM 

DETRIMENTO DO DEVEDOR." (ART. 25 LEI DO CHEQUE). 3. DOUTRINA DE 

WALDO FAZZIO JÚNIOR: "DECORRE DA AUTONOMIA QUE NÃO PODEM 

SER OPONÍVEIS AO PORTADOR-ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ AS 

EXCEÇÕES PERTINENTES À RELAÇÃO ENTRE O DEVEDOR DO TÍTULO E 

SEU CREDOR ORIGINÁRIO. POR EXEMPLO, O DEVEDOR NÃO PODE 

ARGÜIR CONTRA O ENDOSSATÁRIO AS DEFESAS QUE TERIA CONTRA O 

CREDOR PRIMÁRIO, EM RAZÃO DO NEGÓCIO QUE PRODUZIU O TÍTULO. 

COMO TERCEIRO DE BOA-FÉ, O PORTADOR QUE RECEBEU A CÁRTULA 

POR ENDOSSO NÃO É AFETADO PELA RELAÇÃO ENTRE AQUELE QUE 

DEVE PAGAR E QUEM LHE TRANSMITIU O TÍTULO. FOSSE DIFERENTE E 

NINGUÉM RECEBERIA POR ENDOSSO QUALQUER TÍTULO DE CRÉDITO." 

(MANUAL DE DIREITO COMERCIAL, 9. ED. - SÃO PAULO: ATLAS, 2008). 

4. JURISPRUDÊNCIA: "TENDO CIRCULADO O TÍTULO DE CRÉDITO, O 

EMITENTE SOMENTE PODE OPOR EXCEÇÃO PESSOAL AO 

ENDOSSATÁRIO SE FOR COMPROVADA A MÁ-FÉ DESTE NO 

RECEBIMENTO DO TÍTULO. LOGO, NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DO 

ENDOSSATÁRIO, A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO SUBSISTE E 

PERMANECE HÍGIDA. 4. NOS CASOS DE PERDA, EXTRAVIO, FURTO, 

ROUBO OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO CHEQUE, A LEI DO CHEQUE 

DISPÕE QUE O EMITENTE DA CÁRTULA PODE AJUIZAR A AÇÃO DE 

ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO AO PORTADOR, PREVISTA NOS 

ARTIGOS 907 A 913 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESSA MEDIDA 

REVELA-SE A MAIS PRUDENTE E ADEQUADA PARA A OBTENÇÃO DE 

PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DECLARE NULA A CÁRTULA 

FURTADA E O EMITENTE PROTEJA-SE DE FUTURA EXECUÇÃO. 5. 

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA." (ACÓRDÃO N.697027, 

20120111001803APC, RELATORA SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, 

DJE 30/07/2013, P. 80). 5. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-DF - APC: 

20120111001764 DF 0027886-82.2012.8.07.0001, Relator: JOÃO 

EGMONT, Data de Julgamento: 12/02/2014, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2014 . Pág.: 298) Por fim destaco que 

o argumento de que houve pagamento ao Sr. Sergio Felício - Art Stilo 

Moveis Planejados Ltda – ME, CNPJ nº 13.386.969/0001-94, fica desde já 

rogado o direito em pleitear restituição pelas vias ordinárias ao reclamado 

o que será obrigado a despender nesta demanda. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda para 

condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.918,44 (cinco mil, 

novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), devidamente 

atualizados pelo IGP-M/FGV, desde a propositura da ação e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo 

pagamento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 04 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001002-40.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VILMAR JESUS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Reclamante alega 

em sua petição inicial: - postula a condenação do Reclamado a indenizá-lo 

por danos morais em razão de ter inserido o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em 09/06/2016, no importe de R$ 393,18 (trezentos e 

noventa e três reais e dezoito centavos), referente ao contrato nº 

4220538039565036 ao argumento de que desconhece o referido débito 

pois não possui relação contratual com o reclamado, do qual requer ainda 

a exclusão do referido débito. O Reclamado, em contestação, por sua vez, 

contestou genericamente a ação, afirmando que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o Reclamante inscrita no cadastro de inadimplentes, e que 

os fatos não são ensejadores de danos morais, que possui contrato 

assinado pelo reclamante que comprova a relação contratual entre as 

partes, sendo que preliminarmente requer a incompetência dos Juizados 

Especiais por necessidade de perícia grafotécnica e no mérito a 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. O reclamante, em sede de 

impugnação, nega que a assinatura constante do contrato trazido pelo 

Reclamado para comprovar a relação contratual firmada entre as partes 

seja sua e por fim requereu a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, tendo em vista a divergência da assinatura do contrato 

apresentado pelo reclamado e sua assinatura usual constante dos seus 

documentos pessoais. Diante da divergência entre partes quanto à autoria 

da assinatura constante no contrato acostado ao processo, ressalto ser 

necessária a realização de perícia técnica para dirimir o conflito levantado, 

o que retira a competência do Juizado Especial para processar e julgar 

este processo. De fato, a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador 

tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara 

ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e 

julgar tão-somente causas cíveis de menor complexidade. De acordo com 

o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” 

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as 

peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de 

convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no 

caso em análise. Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria 

é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a comprovação de 

causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. Desta forma, 

sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de 

ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da 

causa. Diante do exposto, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO 

sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei 

nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 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 MM. Juíza de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 04 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001398-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do laudo 

pericial juntado no id. 13798671 E 13798574 , para manifestação no prazo 

legal. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 150982 Nr: 408-43.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA VANESSA KRILOW DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR 

PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA 

PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - 

OAB:OAB/SP384.530

 DE: EXMA. SRA. DRA. GISELE ALVES SILVA – JUÍZA DE DIREITO DA 6.ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.PARA: 

EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. DESEMBARGADORA ANTONIA SIQUEIRA 

GONÇALVES.ASSUNTO: INFORMAÇÃO AO RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 1002388-46.2018.8.11.0000 – LUCAS DO RIO 

VERDE/MT – AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO; AGRAVADO: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e DANIELA 

VANESSA KRILOW DE ABREU. [...] Recebida a inicial (pp. 35/36), foi 

deferido pedido de cumprimento da liminar, concedida nos autos da Ação 

Civil Pública n° 134073, e, em consequência, determinou-se que os 

requeridos disponibilizassem à agravada, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG (Clexane; 

Cunetox; Versa), de acordo com a quantidade e forma farmacêutica 

receitada e de forma contínua e ininterrupta, pelo período indicado na 

prescrição médica (p. 26), sob pena de bloqueio de valores para aquisição 

do referido fármaco. Citado, o segundo requerido manifestou-se às pp. 

43/44, informando o cumprimento da liminar, bem como apresentou 

contestação às pp. 45/63.Citado, o agravante apresentou contestação às 

pp. 64/71v. e, documentos às pp. 72/73. Da decisão (pp. 35/36) que 

deferiu a tutela de urgência fora interporto Agravo de Instrumento (pp. 

73/74).A impugnação veio aos autos às pp. 75/90.Comunico que mantenho 

a decisão atacada e que o Agravante cumpriu parcialmente os termos do 

art. 1.018 do CPC, conforme certidão de p. 94.É o que me cumpre informar 

a Vossa Excelência.Remetam-se, as informações, via e-mail ou malote 

digital, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

grafar as nossas homenagens.Aguarde-se o julgamento do recurso. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24572 Nr: 2410-69.2007.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE JESUINA QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 (...............................................)

Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, para o fim de condenar o HOSPITAL SÃO LUCAS a pagar à 

requerente o valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título 

de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta 

decisão, com a incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data do 

evento danoso, nos termos das Súmulas nºs. 362 e 54 do STJ; e dano 

material, consistente em uma pensão mensal, correspondente a 2/3 do 

salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de 

idade e até a data em que atingiria 65 anos de idade, ou até o falecimento 

dos pais, o que acontecer primeiro, reduzindo-se pela metade (1/3 do 

salário mínimo) no dia em que ela completaria a idade de 25 anos, com 

juros de mora de 1% am (um por cento) e correção monetária, pelo INPC, 

incidentes a partir do vencimento de cada parcela.

Condeno o Requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação.

Revogo a gratuidade de justiça concedida ao Hospital São Lucas, por ser 

fato notório que ostenta condições atuais de efetuar com o pagamento 

das custas judiciais, até porque após a propositura da ação teve suas 

dependências ampliadas, com certeza altos investimento foram colocados 

para que isso acontecesse, fato que evidencia nítido crescimento de suas 

atividades e melhores condições financeiras.

Determino que seja retificada a capa dos autos, para fazer incluir os 

nomes dos novos procuradores do requerido, conforme procuração de p. 

562, para que possam receber, a partir de então, intimações, sob pena de 

nulidade.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, no prazo de 

15(quinze) dias, arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde/MT, 03 de julho de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115506 Nr: 6954-22.2015.811.0045

 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: ALCEU SAPORITI ALVES, BALBINA FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTONIO BOTTON, VALDIR 

VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA WAGNER - 

OAB:PR/47.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos por 

meio de petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105399 Nr: 1477-18.2015.811.0045

 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: DANIEL MORENO

 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

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

e se existentes, os assistentes técnicos da perícia marcada para o dia 

19/07/2018, às 13h30min a ser realizada na Secretaria Municipal de 

Obras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 13553 Nr: 2328-43.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, ROBERTO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos por 

meio de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103138 Nr: 333-09.2015.811.0045

 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: DIEGO CARRERA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora do desarquivamente requerido, para as providências que entender 

necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108025 Nr: 2853-39.2015.811.0045

 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: FATEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. O. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR ESTIGARIBIA - 

OAB:96.217/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR NEGATIVO juntado à fl.54, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42910 Nr: 3217-50.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO 

GONÇALVES VAZ - OAB:SP/129.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, após a juntada de A.R. negativo, a fim de 

intimar a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito, em termos de prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 153125 Nr: 1809-77.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 
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OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.26. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93356 Nr: 535-20.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SOARES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Intimo o advogado da parte requerente para se manifestar acerca da 

petição de impugnação de fls. 141/144, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32295 Nr: 2084-41.2009.811.0045

 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: TEREZA ALOVISI BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, ANTENOR CRESENCIO BOHM, 

JAMES ROBERTO BOHM, RAQUEL TÂNIA TAGLIEBER SCHONS BOHNN, 

LIARA CRISTINA BOHM, ANDRESA LISANDRA BOHN, ILANA DEIZI BOHM 

SAKUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RENATO BITTENCOURT 

DE OLIVEIRA - OAB:, RENATO DE OLIVEIRA - OAB:PR/11.284

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15519 Nr: 1417-94.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, CRISTINA COSTA BERTONCELLO - 

OAB:19161, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O, 

JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27141-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/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 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, 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.

Mateus Paulo dos Santos – Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32295 Nr: 2084-41.2009.811.0045

 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: TEREZA ALOVISI BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, ANTENOR CRESENCIO BOHM, 

JAMES ROBERTO BOHM, RAQUEL TÂNIA TAGLIEBER SCHONS BOHNN, 

LIARA CRISTINA BOHM, ANDRESA LISANDRA BOHN, ILANA DEIZI BOHM 

SAKUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RENATO BITTENCOURT 

DE OLIVEIRA - OAB:, RENATO DE OLIVEIRA - OAB:PR/11.284

 Vistos em correição.

Processo em ordem, cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000447-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000447-57.2017.8.11.0045 AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS, ETC. 

OSVALDO DA SILVA ajuizou a presente AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS. Sustenta que a parte autora fora acometida por grave 

patologia, Glaucoma avançado e cegueira (CID: H40.9 e H54), no início de 

2016 e, em razão da omissão do Estado em fazer a cirurgia perdeu a 

visão e conforme laudo de exame oftalmológico, o tratamento clínico não 

foi capaz de normalizar a pressão inter ocular. Informa que o autor é 

analfabeto e está com 57 anos de idade, eis que nascido em 07.10.1960 e 

que requereu o benefício assistencial na data de 24.11.2016 (protocolo 

sob o nº 1528690733), contudo o primeiro atendimento somente foi 

agendado para 19.12.2016. Assim, requer a concessão do benefício 

previdenciário disposto na Lei 8.742/93, que garante 01 (um) salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência, por não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Com a 

exordial vieram os documentos. A inicial foi recebida (Id. 4844499), 

determinando-se a realização de estudo social para averiguar a alegada 

situação de miserabilidade da parte, bem como exame médico pericial, 

postergando a análise da liminar após a juntada dos laudos, deferiu-se os 

benefícios da justiça gratuita e determinou a citação da autarquia ré. 

Juntou quesitos. Citado o INSS deixou de apresentar contestação no 

prazo, conforme certidão constante do Id n° 13995145. O Estudo 

Socioeconômico e fotos foram juntados (Ids. 4789650) e sob o Id. 

11665544 aportou o Laudo Médico Pericial, sendo que deles as partes 

foram intimadas a se manifestarem. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato. Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

ASSISTENCIAL “BPC/LOAS” COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, tendo 

as partes acima qualificadas. Inicialmente considerando que o INSS foi 

citado e não apresentou contestação aos autos, decreto sua revelia, 

contudo deixo de aplicar os seus efeitos, por se tratar de direito 

indisponível. Passo ao exame do mérito. Pois bem. A Constituição Federal, 

no seu art. 203, incisos I a V, asseguram assistência social por meio da 

concessão de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à manutenção ou 

de tê-la provida por sua família, sendo tal benefício regulamentado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOAS. Vislumbra-se que a controvérsia 

reside basicamente na comprovação da incapacidade da requerente, bem 

como da falta de condição de prover seu próprio sustento ou de tê-lo 

provido por sua família, nos termos do art. 20, § § 2º e 3º da Lei 8.742/93, 

verbis: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 1o 

Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 
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considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Assim, diante do pedido 

manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência dos 

requisitos para concessão do pleito formulado. Para comprovação da 

incapacidade do autor, foi juntado aos autos laudos e atestados médicos, 

constante dos Ids. 11341600, 4789650, além disso, pelo laudo médico 

pericial realizado (Id. 11665544), concluiu-se que o autor é portador de 

cegueira bilateral por glaucoma e deslocamento de retina CID H409, H540, 

H400, com incapacidade total e permanente desde novembro de 2016. 

Diante do exposto, e através da análise minuciosa do laudo médico pericial 

acostado aos autos, depreende-se, portanto, que a parte autora 

encontra-se atualmente incapacitada em razão de sua doença. 

Comprovada a incapacidade do requerente, resta agora verificar sua 

condição de miserabilidade. Conforme se extrai da constatação 

socioeconômica realizada às pp. 49/54, o núcleo familiar do requerente é 

composto por 02(duas) pessoas, quais sejam: sua companheira, Maria da 

Gloria e o requerente. Que o Senhor Osvaldo, após perder a visão não 

conseguiu mais trabalhar, que sua companheira percebe a titulo de 

aposentadoria rural o valor de R$ 937,00, naquela data, sendo no caso, 

um salário mínimo, deste modo, possuem renda per capita superior ao 

patamar previsto em Lei. Contudo tal valor é totalmente consumido pelas 

despesas que ultrapassam em muito a quantia recebida, como 

financiamento da casa, água, energia, mercado, medicamentos para 

tratamento do Sr. Osvaldo, e assim vêm sobrevivendo com muitas 

dificuldades. Mesmo que a renda per capita familiar do autor seja superior 

a ¼ do salario mínimo, segundo entendimento itinerante, é plenamente 

possível o reconhecimento da hipossuficiência do núcleo familiar da autora 

por outros meios dentro do contexto fático. Nesse sentido, o Supremo 

Tribunal Federal, analisando a Reclamação nº 4374, entendeu pela 

inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei8.742/1993, por 

considerar que o critério da renda familiar mensal per capita inferior a um 

quarto do salário mínimo está defasado para caracterizar a situação de 

miserabilidade. Com relação à matéria, colha-se o seguinte julgadodo 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO 

ASSISTENCIAL CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei8.742/93, 

alterado pela Lei 9.720/98, será devida a concessão de benefício 

assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não 

possuam meios de prover a própria manutenção ou cuja família possua 

renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 2. "A 

limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a 

única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é 

apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 

presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda 

per capita inferior a 1/4 do salário mínimo" (...). (STJ - AGARESP - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 262331, 

Segunda Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013). Assim, 

levando-se em consideração o conjunto probatório presente nos autos, 

entendo que a autora preenche os requisitos exigidos para a concessão 

do benefício, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é pessoa 

deficiente e carece de condições dignas de sobrevivência, vivendo em 

situação de miserabilidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder 

benefício de prestação continuada da Assistência Social (LOAS), no valor 

de um salário-mínimo mensal à parte autora a partir do protocolo do 

requerimento administrativo (24.11.2016 – Id. 4789635 e 4789640), já 

observada a prescrição quinquenal, bem como descontas as parcelas, 

porventura, recebidas no curso da ação. A Correção monetária incide 

sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, 

pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, 

condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. 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. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão, não está sujeita a reexame 

necessário, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 496, do CPC. Ordeno que 

seja retificado o polo ativo da ação, devendo constar OSVALDO DA 

SILVA representada por sua genitora CLEUDIANE DOS SANTOS LIMA. 

Efetue o pagamento do médico perito, caso ainda não tenha sido feito. 

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 040/2018.

 O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA 

DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o servidor YURI PORFIRIO GUIMARÃES, Analista 

Judiciário, na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Água Boa – MT.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 03 de julho de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA Nº. 040/2018.

 O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA 

DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o servidor YURI PORFIRIO GUIMARÃES, Analista 

Judiciário, na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Água Boa – MT.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 03 de julho de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001529-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

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, 4 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001515-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PEUROMHO TSERENHO A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 255 de 657



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, 4 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS WARWEDEWE 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:

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, 4 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105480 Nr: 5447-98.2015.811.0021

 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: Lira Maria Essewein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins da Silva Neto, Maria das 

Graças Martins dos Santos, Alessandro Conceição Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pedido feito pelo autor, requerendo a intimação do 

requerido Joaquim Martins da Silva Neto, a fim de declinar o atual endereço 

dos requeridos Maria das Graças Martins dos Santos e Alessandro 

Conceição Nascimento (fls. 206), indefiro tal pedido, uma vez que é 

incumbência da parte tal procedimento, não se mostrando razoável 

repassar tal ônus do Poder Judiciário, quando é do interesse do 

Requerente localizar o devedor.

 Neste sentido, determino que a parte autora seja intimada a colacionar 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço atualizado dos 

requeridos ou comprovar que esgotou as tentativas de sua localização.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82003 Nr: 840-47.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sergio Olyntho Rehder, Rodrigo Zampoli Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antopnio Renor Zapeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nos autos em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5553 Nr: 542-07.2002.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Leopoldino Ltda, Airton Salvador 

Leopoldino Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Renor Zappelini, IVANDINA MORAIS 

ZAPPELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035 OAB/SP, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELISBERTO ODILON 

CÓRDOVA - OAB:SC - 0640

 Renove-se o ofício de fls. 473, tendo em vista o extenso lapso temporal já 

transcorrido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101974 Nr: 3414-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elioenai Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:17.996/MT, Vinícius de Morais Oliviera - OAB:34.487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD, indeferindo, contudo, o pleito de informações ao 

RENAJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101974 Nr: 3414-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elioenai Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:17.996/MT, Vinícius de Morais Oliviera - OAB:34.487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4849 Nr: 854-17.2001.811.0021

 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: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cocalinho/MT, Luciana Vieira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Município de Cocalinho-MT para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos acerca do pedido de fls. 843/844.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 2688-79.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Luiz Dallabrida, Luciana Brito Medrado 

Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD, indeferindo, contudo, o pleito de informações ao 

RENAJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 2688-79.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Luiz Dallabrida, Luciana Brito Medrado 

Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104743 Nr: 5090-21.2015.811.0021

 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: Orlando Rodrigues Gondim

 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:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27235 Nr: 1684-02.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmir Soares da Silva

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

OAB:12406-A MT, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:OAB/SP120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89784 Nr: 4091-39.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Cristina Lemes de Jesus, Bruna Savina Andrade 

Torres, Silvania Gonçalves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Maria Helena Azevedo Oliveira, Lucineia Clozza Scavazini 

de Oliveira, Elonet Habitação Consultoria e Assessoria Empresariual Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, José Aparecido de Araújo - OAB:OAB/MT 

14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GABRIEL VALLADÃO FRANÇA - OAB:158700

 Diante de todo exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento 

de sentença para reconhecer a condenação em honorários advocatícios, 

no patamar de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa em favor 

das advogadas de ELONET HABITAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA - Dras. Bruna Savina Andrade Tôrres e Silvânia 

Gonçalves Lopes.Condeno a Impugnante ao pagamento das custas, bem 

como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da impugnação. No mais, defiro o prosseguimento 

do feito, na fase de cumprimento de sentença, em relação do pedido 

colacionado às fls. 175/177.Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina 

a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando 

que na execução não embargada não caberá condenação em honorários 

advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em 

apreço.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96021 Nr: 4550-07.2014.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Oliveira Sousa

 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:

 Compulsando os autos, registro que, embora devidamente intimada a 

parte autora deixou de colacionar nos autos a certidão de óbito de Valmir 

Oliveira Sousa.

 Considerando que trata-se de documento indispensável para eventual 

deferimento de habilitação dos herdeiros, indefiro – pela segunda vez, o 

pedido de habilitação colacionado às fls. 63.

 Diante do exposto, determino o arquivamento dos presentes autos em 

arquivo definitivo, sem prejuízo de seu desarquivamento à pedido da parte 

para futuros impulsionamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22708 Nr: 2032-54.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Rosa de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que de fato o precatório expedido nos 

autos fora devolvido sem o devido cumprimento, conforme ofício de fls. 

205.

 Posteriormente, o feito fora extinto pelo cumprimento da obrigação – fls. 

208.

 Em seguida, a parte autora apresentou pedido de habilitação de herdeiros, 

oportunidade em que a autarquia federal intimada não se opôs ao referido 

pedido – fls. 201/vs.

 Pois bem, registro que, tendo o falecimento do autor ocorrido quando já 

ajuizada a presente ação, é plenamente possível o ingresso dos herdeiros 

no polo ativo.

 Entretanto, o pedido de habilitação deverá ser instruído com a indicação e 

qualificação dos herdeiros, acompanhado com a documentação 

necessárias para análise de possível deferimento do pedido.

 No caso dos autos, verifica-se que com o pedido de habilitação de fls. 

213/214 se quer acompanhou a certidão de óbito do autor, estando pois o 

referido pedido desprovido da documentação necessária para análise de 

eventual deferimento do pedido.

 Diante do exposto, por hora, indefiro o pedido de habilitação colacionado 

às fls. 213/214.

 Pela ordem, intime-se o procurador subscrito no pedido de habilitação 

para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a documentação necessária 

para análise do pedido de habilitação, sob pena de arquivamento.

 Em seguida, volte-me os autos conclusos para análise do recebimento do 

pedido de habilitação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104510 Nr: 4976-82.2015.811.0021

 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: Deuselina Gonçalves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT., Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13239-A

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92063 Nr: 1604-62.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37638 Nr: 2240-33.2011.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Araguaia Ltda., Cleusa 

Souza Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzato - OAB:OAB/PR 

15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16690 Nr: 3623-22.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Merinda Francisco, Rosimar Francisco dos Reis, 

Roseli Francisca dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:

 Inicialmente, mister se faz chamar o processo à ordem para a correção 

de uma questão.

 Analisando minunciosamente os autos, verifiquei que o real cumprimento 

de sentença fora recebido às fls. 127. Em seguida, o INSS informou o 

falecimento do autor e requereu o prosseguimento feito com a habilitação 

dos herdeiros – fls. 128.

 Os herdeiros foram habilitados às fls. 146.

 Todavia, a Autarquia Federal apresentou embargos à execução em autos 

apartadas o qual fora julgado parcialmente procedente, conforme cópias 

colacionadas às fls. 119/120, na foi determinado a apresentação de nova 

planilha de cálculos com base no julgado.

 Entretanto, apesar do procurador da parte autora ter colacionado aos 

autos a memória atualizada dos cálculos (fls. 121/122), o executado não 

foi intimado.

 Assim, pela ordem, em razão do tumulto processual provocado pelos 

procuradores do autor, suspendo todas as decisões de deferimento de 

expedição de RPV e/ou precatório, eis que conforme certificado nos 

autos, até a presente data não há valor algum vinculado ao presente feito.

 Destarte, intime-se o procurador da parte autora para que, nos termos da 

decisão de fls. 119/120, atualize o débito do presente feito.

 Feito isso, intime-se o INSS.

 Após, volte-me os autos conclusos para demais deliberações.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102020 Nr: 3449-95.2015.811.0021

 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: DPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Ministério Público para requerer o que entender 

de direito.

 Em seguida, voltem-se conclusos para demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100481 Nr: 2506-78.2015.811.0021

 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: Iraci Fatima Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Bartasson Guerra, HDI SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 Considerando a contradição apontada pelas partes no laudo apresentado 

às fls. 229/23, intime-se o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

explicitar os pontos impugnados pelas partes.

 Ressalto que, não havendo o total esclarecimento dos fatos, ocorrerá a 

destituição do perito, com a consequente nomeação de substituto.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94009 Nr: 3164-39.2014.811.0021

 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: Leda Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Rodrigo de Oliveira Ramos - OAB:20299-A

 SentençaRelatório Trata-se de impugnação apresentada pelo Fazenda 

Pública Municipal de Nova Nazaré-MT face ao cumprimento de sentença 

que lhe fora proposto por LEDA MARIA DA SILVA, aduzindo suposto 

excesso de execução.Instado se manifestar o impugnado permaneceu 

inerte (fl. 103).Vieram-me os autos conclusos.Eis uma breve síntese do 

necessário.FundamentaçãoAnalisando os autos, entendo que a questão 

de mérito é unicamente de direito, cingindo-se à apreciação da legalidade 

dos cálculos apresentados, razão pela qual, com fulcro no art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo a conhecer diretamente do pedido, 

proferindo sentença.Diante da inércia do Impugnado/Autor, não há muito o 

que elucubrar acerca do evento, uma vez que a inércia do impugnado 

nada mais é do que a aceitação tácita dos cálculos apresentados pelo 

Impugnante/Requerido, devendo, pois, a impugnação ser julgada 

procedente.DispositivoDiante de todo exposto, julgo TOTALMENTE 

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o 

Impugnado/Requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da impugnação. Saliento que deixo de 

determinar o recolhimento das custas, ante a gratuidade da justiça 

deferida nos autos.HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

Impugnante/Requerido às fls. 154/154-vs, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos e legais.Transitada em julgado a presente decisão, expeçam-se 

as devidas Requisições de Pequeno Valor/Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19684 Nr: 2837-41.2007.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Marcia Camilo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wislan Machado da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle de Miranda Rezende 

Vilela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 
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registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116051 Nr: 6212-35.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tito Elias Berni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 4090-25.2011.811.0021

 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): Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, conforme requerido às fls. 148/149 no exato 

montante do débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio 

do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino 

que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 

2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 4090-25.2011.811.0021

 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): Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86818 Nr: 1303-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Fabio Zandona, André Luiz Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86818 Nr: 1303-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Fabio Zandona, André Luiz Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.

Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância, devendo a parte exequente ser intimada para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109667 Nr: 2272-62.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Lima Santos

 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:

 De rigor, o deferimento do pedido à fl. 43-vs.

 Nesse passo, oficie à Secretaria Municipal de Assistência Social do 

Município de Nova Nazaré-MT a promover a complementação do laudo de 

fl. 41, respondendo aos quesitos formulados à fl. 22-vs. Consigne para 

cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 95034 Nr: 3855-53.2014.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAÇABA AGROPECUARIA S/A, Leandro de Lima 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS- CVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:OAB/MT 

3566-B, Maria Rosa Rocha Rego - OAB:1.260-B/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenham os autos suspensos até cumprimento da decisão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107488 Nr: 1041-97.2016.811.0021

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

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

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11283A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Arnaldo De Souza, nos termos do artigo 431, da CNGC - 

Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1299-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umberto Resende, Umberto Resende & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iveco Latin America Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Farinha Goulart - 

OAB:110.851/MG

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações.Sem custas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual.Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28950 Nr: 3383-28.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Thomeu S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:OAB 16.783/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94696 Nr: 3631-18.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Água Boa - EPP, Roger Noro, Altiva 

dos Santos Miranda

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). .Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com 

a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 

01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à 

qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores 

movimentações processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos 

autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108424 Nr: 1502-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D N XAVIER PINTURAS - ME, Dagmar Neves 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98428 Nr: 1328-94.2015.811.0021

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackellyne Kist

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB: N° 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ 

- OAB:206339, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1º da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015, atual Código de Processo Civil, não tendo, dentro de 

razoável prazo, manifestado-se (fl. 73).

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-la de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24964 Nr: 4260-02.2008.811.0021

 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: Metalurgica Brasil Central

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves da Silva, Benedita Prates Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Leite Chaves - 

OAB:10486/DF, Tainá Azevedo Gasparim - OAB:OAB/DF 29.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:MT - 2342 - A, Carlos Soares Rocha - OAB:9567

 (...). É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de 

declaração são um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito 

direito, posto que encontram-se expressamente previstas as hipóteses de 

seu cabimento e, evidentemente, somente em tais situações é ele 

cabível.Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 536 do diploma adjetivo 

civil.No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na 

verdade a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência 

de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas 

tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do 

decisum.Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode 

ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o 

recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão 

jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve error 

in procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou 

jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser 

revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 2841-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Neves Messias Lima, Odair Pereira Lima, 

Ademilson Neves Messias, Mislene Neves, Maria Aparecida Neves 

Messias, Ceci Maria Neves Messias, Elizabete Neves Messias, Celina 

Neves Messias Lima, Lucilene Neves Messias, Selma Maria Neves 

Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Neves Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária em que depois de 

realizados alguns atos processuais a requerente compareceu ao feito 

postulando a homologação de desistência quanto ao prosseguimento da 

ação (fl. 92).

Fundamentação

Ante a manifestação da requerente, caso é de homologação e extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Custas pela requerente.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93272 Nr: 2562-48.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Silveira da Silva Chaves

 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:

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 8747 Nr: 1046-42.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Luiz Pegoraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Klann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEONARDO 

SALVADORI DIDONÉ - OAB:9830, CRISTIANE BOFF - OAB:35830, 

JEISON FRANCISCO MEDEIROS - OAB:22523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Manfroi da Rosa - 

OAB:6338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para proceder o preparo da carta precatória a ser distribuída 

para a Comarca de Cascavel/PR, conforme documentos e guia acostada 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20514 Nr: 3580-51.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 Visando evitar mais delonga ao processamento do feito (em trâmite há 

mais de 10 anos), determino, sem prejuízo do cumprimento da decisão de 

fl. 276, que a exequente seja intimada a manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da insurgência de fl. 263.

Intimem-se.

Cumpram-se a presente decisão, bem como a decisão de fl. 276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 1264-60.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030835 Nr: 2270-24.2018.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton da Silva Siqueira

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

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906/O, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - OAB:22.578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 Considerando que a presente demanda trata de discussão de direitos 

privados e disponíveis, ficando a cargo das partes a postulação acerca 

das provas, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 4534-53.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Rodrigues Alves de Oliveira, Cleiton da 

Silva Siqueira, Mauricio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a ultimação dos embargos em apenso.

 Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122120 Nr: 3529-88.2017.811.0021

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Granopar Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional, Cooperativa 

Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana, Banco do Brasil S/A, 

Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aníbal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Remetam-se os autos com vistas à Procuradoria da Fazenda Nacional no 

Estado de Mato Grosso, para querendo, impugnar a contestação à 

reconvenção (fls. 1050/1059), e respectivos documentos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84842 Nr: 3679-45.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Gandin

 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) manifestação da parte 

executada que se encontra(m) juntado(s) às fls.269/272 dos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 2833-28.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Jesus Ferreira de Lima

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) manifestação da parte 

executada que se encontra(m) juntado(s) às fls. 291/294 dos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85184 Nr: 4024-11.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edercy Gomes dos Anjos

 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, acerca do(a,s) manifestação da parte executada que se 

encontra(m) juntado(s) às fls. 147/150 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 1034-47.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arizon Vasconcelos Luz

 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, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, acerca do(a,s) manifestação da parte executada que se 

encontra(m) juntado(s) às fls. 264/267 dos presentes autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000988-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ISAAC BANDEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo 

comprovar nos autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do 

comprovante de pagamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FELIPE BOTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000518-34.2017.811.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural ajuizada por ALFREDO FELIPE BOTH em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão 

do benefício. Com a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi 

despachada (evento n. 7136131). A ré foi citada (Id n. 8044734), porém, 

não apresentou contestação (Id n. 10734590). Decisão saneadora (Id n. 

10999199). Audiência de instrução e julgamento (Id n. 12833789). Vieram 

os autos conclusos. II – Fundamentação Não havendo preliminares e 

outras questões prejudiciais a serem analisadas neste momento 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. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 
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art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

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

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, a autora 

demonstrou a idade de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica pelo 

documento no evento n. 6865581. No que tange à qualidade de segurado, 

após a análise dos documentos elencados com a peça inicial, verifica-se 

que os referidos não são contemporâneos ao período em que se pretende 

demonstrar a atividade rurícola em regime de economia familiar, visto que 

refletem a período remoto. A indicação de labor rural está inserida na 

certidão de casamento que foi lavrada em 09 de fevereiro de 1.980 (Id n. 

6865583 – página 1). O imóvel rural anotado na matrícula n. 6.193 da 

Comarca de Ibiruba/RS foi vendido pelo autor no dia 11/09/1986. A filiação 

ao Sindicato Rural de Trabalhadores Rurais foi expedida em 14/01/1980. 

Todos os documentos acima mencionados não são contemporâneos ao 

período de carência em que se pretende reconhecer a atividade rurícola 

em regime de economia familiar, nos termos da Súmula 34 do TNU[1]. Além 

do mais, é incabível a demonstração da qualidade de segurado especial 

exclusivamente com prova testemunhal, nos termos da Súmula 149 do 

STJ. Em sentido análogo, colhe-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

Regional da 1ª Região, in litteris: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. ART. 48, § 2º DA LEI 8.213/1991. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 

8.213/1991, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 (sessenta) anos para homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, que tenha comprovado o 

efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses 

correspondentes à respectiva carência, por meio de prova material 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta. 2. Estabelece o § 

3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento''. 3. Diante da 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/1991 é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Precedentes 

do STJ. 4. No caso concreto, em que pese a apresentação de início de 

prova material, a própria autora afirma, em seu depoimento pessoal, que 

se mudou para a cidade de Nova Serrana entre os anos de 1997 e 1998, 

quando passou a exercer atividade de babá e dona de casa (o que foi 

corroborado por todas as testemunhas ouvidas em juízo), sendo que o 

requisito etário somente foi implementado em 04/08/2003. Dessa forma, 

não se comprovou o atendimento ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou ao implemento do requisito etário, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 

improcedência do pedido inicial. 5. Apelação da parte autora não provida. 

(AC 0026480-54.2007.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 25/11/2016). III – Dispositivo 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. Água Boa/MT, 03 de julho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Súmula 34 do 

TNU: “Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1001081-28.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural ajuizada por TARCISIO RODRIGUES DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

narrando em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão 

do benefício. Com a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi 

despachada (Id n. 9736146). Citado (Id n. 9999137) o réu apresentou 

contestação (Id n. 10212578). Em resumo, alega a ausência de 

comprovação da qualidade de segurado especial e a falta de carência do 

benefício. Réplica acostada no evento n. 10869973 Decisão saneadora (Id 

n. 11000500). Audiência instrutória (Id n. 12830266). II – Fundamentação 

Não havendo preliminares e outras 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. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

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

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, o autor 

demonstrou a idade de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica pelo 

documento de identidade (Id n. 8102997). Entretanto, no que tange à 

qualidade de segurado especial, após a análise dos documentos 

elencados com a peça inicial, este Juízo reputa que o autor não 

demonstrou essa condição. Em que pese ele tenha colacionado 

documentos que indicam o exercício de atividade campesina, porém, foi 

acostado aos autos o extrato do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais – CNIS em que se extrai que o autor possui longo período no 

exercício de atividade na qualidade de segurado empregado, consistente 

no ano de 1990 a 2007, o que descaracteriza a qualidade de segurado 

especial, nos termos do art. 11, inciso VII da Lei n. 8.213/91[1]. Ademais, 

embora possa constatar que atualmente o autor possua qualidade de 

segurado especial, sobretudo pela indicação de prova material consistente 

na certidão de ocupação emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, porém, a referida refere a data de 12/12/2013. 

Mesmo que existissem elementos probatórios de que o autor exercia 

atividade rurícola em regime de economia familiar após perder a qualidade 

de segurado empregado no ano de 2007, o referido período é insuficiente 

para a carência do benefício, que deve corresponder a 180 (cento e 

oitenta) meses. As testemunhas inquiridas, embora tenham afirmado que o 

autor trabalhou em atividade rurícola, este Juízo não vislumbra que o labor 

desempenhado era em regime de economia familiar, mas demonstra que 

esse exercício se deu em regime de empregado rural regido pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), totalmente diverso do segurado 

especial. O exercício de atividade empregatícia regida pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT) ou de contribuinte individual são regimes 

totalmente dissonantes ao do segurado especial. Aqueles que são regidos 

pela CLT devem demonstrar que exerceram de forma subordinada, 

habitual, e pessoalmente, percebendo, para tanto salários, atividade em 

favor de empregador rural, que explorava o agronegócio economicamente. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 265 de 657



Por sua vez, o segurado especial deve demonstrar que se trata de 

pequeno agricultor, que exercia sua atividade individualmente ou em 

regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados, e que dependia 

deste trabalho para sobreviver, tratando-se de hipótese em que a 

atividade agrícola é imprescindível a sua manutenção ou eventualmente de 

sua família, não se tratando de atividade empresarial. Além disso, o 

período que o autor exerceu aparentemente atividade rurícola em regime 

de economia familiar, nota-se que esse período foi inferior à carência do 

benefício, consistente em 180 (cento e oitenta) meses, devendo, por esta 

razão o benefício ser indeferido. No mesmo sentido, colhe-se a ementa do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO 

CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

(trabalhador rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da 

Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para 

homens e 55 anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo 

exercício da atividade rural por tempo equivalente ao da carência do 

benefício pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de 

transição prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o 

período seja imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o 

serviço tenha sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade 

rural exercida, esta deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. No caso em tela, a demandante completou 55 anos em 

18/julho/2007 (fl.16), correspondendo o período de carência a 156 meses. 

Entretanto, em que pese o cumprimento do requisito etário não há como 

reconhecer o direito pleiteado, uma vez que a prova reunida não atende 

ao início razoável de prova material exigido pelo art.55, §3º, da Lei 

8.213/91. 3. Embora existam documentos qualificando a autora como 

"lavradora", o extrato do CNIS do cônjuge da requerente (fl.53) infirma o 

alegado desempenho de atividade campesina em regime de economia 

familiar, ao consignar que o mesmo exerceu atividade como empregado 

rural por longo período, mormente no período de carência a ser exigido na 

hipótese em exame. 4. Presume-se, em tal contexto, que a subsistência do 

núcleo familiar advinha desta última atividade, e não apenas da lida rural. 

E, sendo de tal modo, caberia ao polo ativo demonstrar que o desempenho 

da atividade de rurícola era imprescindível para a manutenção do lar, ônus 

do qual não se desincumbiu, não sendo possível, outrossim, estender a 

qualidade de segurado especial à companheira. Diretamente relacionadas 

a esta, as declarações de fls.20/22 não se prestam ao fim colimado, 

porquanto não tenham firma reconhecida, assemelhando-se, quando 

muito, à prova testemunhal. De igual modo as notas de compra de 

fls.23/27, que se referem a itens que em nada dizem com a atividade rural. 

5. Não faz jus a postulante ao benefício de aposentadoria por idade 

(segurado especial), porquanto as provas reunidas não tenham sido 

suficientes para demonstrar o desempenho de atividade rural em regime 

de economia familiar, não se confirmando, destarte, a alegada qualidade 

de segurado especial/cumprimento da carência. 6. Improcedência da ação 

mantida. Apelação desprovida. (AC 0052657-45.2013.4.01.9199 / RO, Rel. 

JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018) Sendo assim, ante a 

falta de preenchimento da qualidade de segurado especial, bem como a 

carência do benefício previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a 

pretensão ser julgada improcedente. III – Dispositivo 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. Água Boa/MT, 03 de julho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1o 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000067-09.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural híbrida ajuizada por DIVINO COELHO DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

narrando em suma, que preenche os requisitos legais para a concessão 

do benefício. Com a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi 

despachada (evento n. 4789004). O réu apresentou contestação (Id n. 

5862916). Em resumo, alega que o autor não possui direito à 

aposentadoria disposta no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91 tendo em vista 

que ele migrou a sua atividade rurícola em urbana. Aduz que não houve a 

comprovação da carência do benefício nos dois regimes (urbano e rural). 

Pugnou pela improcedência da pretensão, ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos normativos. Réplica no evento n. 6646513 

Decisão saneadora (Id n. 11429012). Audiência instrutória no evento n. 

12837579 II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

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. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. Não obstante, o art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, advinda da 

Lei n. 11.718/2008, criou nova modalidade de aposentadoria, denominada 

de híbrida, visto que permitiu a mesclagem de tempo em atividade rurícola 

em regime de economia familiar com tempo de atividade urbano como 

forma de computar a carência, devendo ser comprovada a idade de 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. 

Sem embargo, a possibilidade de aplicação do art. 48, §3º da Lei n. 

8.213/91 deve ser apenas nas hipóteses em que houver demonstração do 

efetivo exercício de atividade rurícola em regime de economia familiar, 

consoante à interpretação que se faz do citado dispositivo em cotejo ao 

parágrafo segundo da referida norma[1]. Portanto, a aposentadoria híbrida 

permitiu que houvesse a somatória de tempo em atividade rurícola na 

qualidade de segurado especial e urbano para fins de completar a 
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carência do beneficio visando à aposentadoria por idade, devendo, 

contudo, o beneficiário comprovar a sua qualidade de segurado nos dois 

regimes. No caso em tela, o autor demonstrou a idade de 65 (sessenta e 

cinco) anos, conforme se verifica pelo documento de identidade no evento 

n. 4766213 (página 1). No que tange à qualidade de segurado especial, 

após a análise dos documentos elencados com a peça inicial, este Juízo 

reputa que o autor demonstrou essa condição. Pelo que consta o 

documento emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Cocalinho/MT (Id n. 4766225 – páginas 01/04), o autor exerce atividade 

rurícola em regime de economia familiar desde 10/06/2014 no 

“Assentamento Dois Irmão/Chácara Bom Pastor – Lt. 09)”, com área de 02 

(dois) hectares, inferior, portanto, a 04 (quatro) módulos fiscais rurais, 

que atualmente nesta região correspondem a 320 (trezentos e vinte 

hectares). As testemunhas confirmaram em audiência (Id n. 12906750) 

que a atividade campesina é regida em regime de economia familiar, nos 

termos do art. 11, inciso VII da Lei n. 8.213/91. Portanto, nota-se que o 

autor possui qualidade de segurado especial. Em relação à qualidade de 

segurado em outra categoria, nos termos do art. 48, §3º da Lei n. 

8.213/1991, nota-se que o autor comprovou que exercia atividade rural em 

regime de segurado empregado, conforme estabelece o art. 11, inciso I, 

alínea “a” da Lei n. 8.213/1991[2]. O autor exerceu atividade rurícola na 

condição de segurado empregado. Os contratos de trabalho indicados na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social indicam que o demandante era 

segurado empregado. A alegação do réu quanto à imprescindibilidade de 

que o beneficiário seja segurado especial ao tempo do requerimento, não 

merece acolhimento. Nesse sentido, colhe-se a ementa do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, in litteris: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. DIREITO AO 

BENEFÍCIO MEDIANTE SOMA DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL COM O 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO VERTIDO SOB OUTRAS CATEGORIAS DE 

SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, § 3º DA LEI 8.213/1991. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão 

vergastado que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame 

do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se estão presentes 

os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. 2. Outrossim, 

percebe-se que o entendimento do Sodalício a quo está em consonância 

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a 

concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de 

segurado mediante a contagem de períodos de atividade, como segurado 

urbano ou rural, com ou sem a realização de contribuições facultativas de 

segurado especial, não constituindo óbice à concessão do benefício o 

fato de que a última atividade exercida pelo segurado, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento da 

idade mínima, não tenha sido de natureza agrícola. 3. Recurso Especial 

não conhecido. (REsp 1695751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) (Destaque). 

Ainda que não bastasse ser imprescindível que o beneficiário seja 

segurado especial ao tempo do requerimento, no caso em voga, 

verifica-se que a última atividade exercida pelo demandante é de segurado 

especial, iniciada em 10/06/2014 (Id n. 4766225 – pág. 2). Por sua vez, em 

relação à carência do benefício, nota-se que o autor comprovou o 

exercício de atividade na qualidade de segurado empregado rural (art. 11, 

inciso I, alínea “a” da Lei n. 8.213/91) pelo período de 11 (onze) anos, 

consubstanciados nos seguintes contratos da CTPS: i) 07/01/1978 a 

04/04/1978; ii) 22/04/1980 a 16/08/1982; iii) 23/09/1983 a 02/11/1983; iv) 

20/02/1986 a 15/05/1986; v) 1º/08/1986 a 23/07/1987; vi) 17/08/1991 a 

08/11/1991; vii) 14/03/1993 a 30/07/1993; viii) 1º/07/1994 a 1º/09/1996; ix) 

1º/05/1997 a 29/05/2000. Em relação à qualidade de segurado especial, 

verifica-se que o demandante demonstrou que exerce atividade rurícola 

em regime de economia familiar, através de início de prova material, 

corroborada pela prova testemunhal, desde o dia 10 de junho de 2014 (Id 

n. 4766225). Portanto, restou comprovado o exercício de atividade rurícola 

pelo período superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 11, inciso VII 

da Lei n. 8.213/1991. Nessa esteira, com base na regra disposta no art. 

48, §3º da Lei n. 8.213/1991, restou suficientemente comprovado a 

carência de 180 (cento e oitenta) meses, conforme exigência da norma do 

art. 25, inciso II da Lei n. 8.213/1991. Nesse tema, é relevante consignar 

que a tese do réu quanto à demonstração da carência do benefício pela 

reversão das contribuições à previdência social, reputa-se que não 

merece guarida, uma vez que é da responsabilidade do empregador a 

retenção do tributo e também da atividade fiscalizatória do ente tributante, 

não podendo ser transferida ao empregado, conforme a exegese da 

norma revogada do art. 79, I, da Lei n. 3.807/60[3] e da atual redação do 

art. 30, I, da Lei n. 8.212, de 1991[4]. As anotações na CTPS gozam de 

presunção de veracidade, nos termos da Súmula 225 do Colendo Supremo 

Tribunal Federal[5] e da Súmula 12 do Colendo Tribunal Superior do 

Trabalho[6], salvo se apresentar algum tipo de nulidade, porém, não 

alegada pela ré. Ademais, ainda que não bastasse, são consideradas 

recolhidas as contribuições, nos termos do inciso V do citado art. 79, e do 

§ 5º do art. 216 do Decreto n. 3.048/1999. Nessa senda, colhe-se a 

ementa do Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA OU MISTA. TEMPO RURAL E URBANO. ART. 48, § 3º, DA LEI 

8.213/91. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A aposentadoria por idade é devida ao 

segurado que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de 

idade, se mulher, e cumprir a carência legalmente exigida, levando-se em 

conta o ano em que implementou todas as condições necessárias à 

obtenção do benefício (art. 48, caput, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/91). 

2. Nos termos do art. 49 da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por idade 

será devida: I - ao segurado empregado, inclusive doméstico, a partir: a) 

da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou 

até 90 (noventa) dias depois dela; ou b) da data do requerimento, quando 

não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o 

prezo previsto na alínea "a"; II - para os demais segurados, da data da 

entrada do requerimento. 3. Segundo a jurisprudência do STJ e deste 

Tribunal, é desnecessária a simultaneidade no preenchimento dos 

requisitos para a percepção da aposentadoria por idade, uma vez que a lei 

não estabelece tal pressuposto. É, ainda, irrelevante o fato de o 

trabalhador não ter qualidade de segurado, na data do implemento do 

requisito idade, pois, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei 10.666/03, "na 

hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado 

não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o 

segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente 

ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício". 

4. O art. 51, § 4º, do Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto 

6.722/2008, determinou que a atividade rural, desempenhada em períodos 

outros que não o imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

poderá ser considerada para a concessão de aposentadoria por idade 

urbana, inclusive para carência, independentemente de indenização, 

desde que cumpridos os requisitos para este último benefício. 5. As 

anotações na CTPS gozam de presunção de veracidade (Súmulas 225 do 

STF e 12 do TST), salvo na hipótese de apresentar rasuras ou fraude. Da 

mesma forma, devem ser considerados vínculos comprovados por 

Certidão de Tempo de Contribuição-CTC ou por documentos fidedignos 

para esse fim, independentemente da relação de emprego não constar 

nos registros do CNIS, pois a obrigação pelo recolhimento das 

contribuições é do empregador (art. 79, I, da Lei n. 3.807/60 e art. 30, I, da 

Lei n. 8.212, de 1991), não se podendo imputá-la ao empregado. Além 

disso, presumem-se recolhidas as contribuições, nos termos do inciso V 

do citado art. 79, e do § 5º do art. 216 do Decreto n. 3.048/1999. 6. No 

caso dos autos, os documentos trazidos com a inicial, corroborados por 

prova testemunhal, comprovam o exercício da atividade rural alegada, sob 

regime de economia familiar, nos termos do disposto no art. 55, § 3º, da 

Lei 8.213/91, e nos moldes admitidos pela jurisprudência. Assim, ante ao 

reconhecimento do exercício de atividade rural e a comprovação do tempo 

de contribuição urbano e da carência, com o preenchimento dos requisitos 

necessários à obtenção do benefício previdenciário, deve ser concedida 

ao requerente a aposentadoria por idade híbrida, conforme estabelecido 

na norma. 7. O termo inicial do benefício é a data do requerimento 

administrativo ou a data da citação (REsp n. 1369165/SP, submetido ao rito 

do art. 543-C do CPC/art. 1.036 do NCPC; DJe 07/03/2014). 8. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da 

sua vigência. 9. Honorários advocatícios, de 10% da condenação, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ. 10. O benefício deve ser imediatamente 

implantado, em razão do pedido de antecipação de tutela, presentes que 

se encontram os seus pressupostos, com fixação de multa, declinada no 

voto, de modo a não delongar as respectivas providências administrativas 

de implantação do benefício previdenciário, que tem por finalidade 

assegurar a subsistência digna do segurado. 11. Apelação da parte 

autora provida para, antecipando os efeitos da tutela tão somente quanto 

ao pagamento das parcelas vincendas, conceder o benefício de 

aposentadoria por idade híbrida a partir da data do requerimento 
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administrativo, com pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros 

e correção monetária, aplicando-se os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% das 

prestações vencidas até a presente data, nos termos da Súmula 111 do 

STJ. (AC 0045528-47.2017.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

14/11/2017) (Destaque) Sendo assim, diante da comprovação da 

qualidade de segurado especial e segurado empregado rural, bem como a 

carência do benefício previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a 

pretensão ser julgada procedente. Ante o exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de determinar que o réu 

proceda à aposentadoria rural por idade da autora nos seguintes termos: 

a) o nome do segurado: DIVINO COELHO DE OLIVEIRA b) o benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o abono anual – 

13º salário; c) a renda mensal atual: salário-mínimo d) a data de início do 

benefício – DIB: data do requerimento administrativo e) data do início do 

pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença. f) período de 

atividade híbrida: (180 meses, art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91). Por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção 

monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. Além disso, 

CONDENA-SE o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil, aliado ao 

Enunciado da Súmula 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

tratando-se de sentença ilíquida, este decisum está sujeito ao reexame 

necessário. Assim, transcorrido o prazo voluntário recursal, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o devido reexame necessário. É certo que 

a autarquia ré detém imunidade recíproca constitucional, razão pela qual 

não há incidência de custas processuais. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 04 de julho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação 

dada pela Lei nº 11,718, de 2008) § 3o Os trabalhadores rurais de que 

trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste 

artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados 

períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao 

benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 

e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008) [2] 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de 

natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

[3] Art. 79. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de 

quaisquer importâncias devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social 

serão realizadas com observância das seguintes normas: I - ao 

empregador caberá, obrigatoriamente, arrecadar as contribuições dos 

respectivos empregados descontando-as de sua remuneração; [4] Art. 

30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras 

importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 

I - a empresa é obrigada a: a) arrecadar as contribuições dos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da 

respectiva remuneração; [5] Súmula 225 do STF: Não é absoluto o valor 

probatório das anotações da carteira profissional. [6] Súmula nº 12 do 

TST: As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do 

empregado não geram presunção "juris et de jure", mas apenas "juris 

tantum".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOJARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BUSS (REQUERIDO)

TRANSPORTES DJEURIMAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GASPERINI KNOPF (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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GASPERINI KNOPF (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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000528-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 15:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 15:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 16:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 16:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLAN PEREIRA DOS SANTOS (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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLAN PEREIRA DOS SANTOS (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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 16:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 16:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL NUNES SILVA OAB - PR60519 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS (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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS (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 comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLY PETTER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 17:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000604-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE QUEIROZ CORREA GARCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 17:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000604-68.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE QUEIROZ CORREA GARCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 17:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 18:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 18:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO DE SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELVINO ROBERTO RAMOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOJARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BUSS (REQUERIDO)

TRANSPORTES DJEURIMAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

HIGINO SALLES HEINSCH OAB - RS63732 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1000678-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: L A 

DALLA PORTA JUNIOR - EPP Consoante se infere do andamento 

processual, em que pese postulada a emenda da inicial, com a menção de 

juntada do suposto contrato existente entre as partes, factível que 

nenhum documento fora colacionado à petição supramencionada. Nesse 

passo, intime-se a autora a colacionar aos autos, no prazo impreterível de 

05 (cinco) dias, o documento mencionado, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031828 Nr: 2913-79.2018.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marlon Marcelo Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031826 Nr: 2912-94.2018.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: João Maria Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORI GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001881-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FLORI 

GUNSCH Considerando que o aviso de recebimento retornara com a 

anotação de "Não Procurado", colho o pedido formulado por meio do id nº 

13069023, em relação à tentativa de citação por meio de oficial de justiça. 

Assim sendo, depreque-se a citação da requerida, nos termos postulado. 

Noutro vértice, deixo de acolher o pedido de reconsideração à liminar 

pleiteada eis que ausente eventual fato novo apto a ensejá-lo. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

HIGINO SALLES HEINSCH OAB - RS63732 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000678-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: L A 

DALLA PORTA JUNIOR - EPP Consoante se infere do andamento 

processual, em que pese postulada a emenda da inicial, com a menção de 

juntada do suposto contrato existente entre as partes, factível que 

nenhum documento fora colacionado à petição supramencionada. Nesse 

passo, intime-se a autora a colacionar aos autos, no prazo impreterível de 

05 (cinco) dias, o documento mencionado, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000830-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000830-73.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: SUELI 

VIEIRA DE SOUZA Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra 

sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, 

conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em 

conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o 

credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, por meio de 

carga ou remessa dos autos, ou ainda por meio eletrônico, quando 

admitido, conforme disposição contida no artigo 183, parágrafo 1º do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a apresentação de embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigo 910 caput). O termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Não havendo a apresentação 

tempestiva dos embargos, o que deve ser certificado, desde já determino, 

nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 

115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso 

o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001. Havendo a apresentação dos 

embargos, intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias, 

vindo-me os autos conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. LANG & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASANOVA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000837-65.2018.8.11.0021 REQUERENTE: M. E. 

LANG & CIA LTDA - ME Estando a inicial à contento, conforme determina o 

regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação 

da parte adversa por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos 

do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação 

deverá conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que será 

realizada a audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 

9.099/95), bem como a advertência que o não comparecimento à 

solenidade processual citada acarretará a declaração de veracidade dos 

fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e 

artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput 

do Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 27 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001874-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

MAGNO LINHARES DANTAS Deixo de acolher o pedido formulado por meio 

do id nº 13744986 eis que ausentes eventuais fatos novos aptos a 

ensejá-lo. Assim sendo, determino à Sra. Gestora que certifique a 

tempestividade ou não do recurso inominado interposto por meio do id nº 

13838442, bem como o respectivo recolhimento ou não, de preparo. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-94.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001872-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

MAGNO LINHARES DANTAS Deixo de acolher o pedido formulado por meio 

do id nº 13745039 eis que ausentes eventuais fatos novos aptos a 

ensejá-lo. Por consequência, certifique a Sra. Gestora a tempestividade ou 

não do recurso inominado interposto por meio do id nº 13838560, bem 

como o respectivo recolhimento ou não, de preparo. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001869-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

MAGNO LINHARES DANTAS Deixo de acolher o pedido formulado por meio 

do id nº 13745039 eis que ausentes eventuais fatos novos aptos a 

ensejá-lo. Por consequência, certifique a Sra. Gestora a tempestividade ou 

não do recurso inominado interposto por meio do id nº 13838560, bem 

como o respectivo recolhimento ou não, de preparo. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-79.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES DA COSTA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010134-79.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

DEOCLIDES DA COSTA RIBEIRO Intime-se a exequente para querendo, 

manifestar-se em 10 dias, acerca dos embargos opostos por meio dos id's 

números 13121213 e 13121238. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UENE PULCENA ROSA (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001328-09.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UENE 

PULCENA ROSA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 4 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDIO PEREIRA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001327-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ISIDIO 

PEREIRA DA SILVA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 
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seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 4 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PANIAGO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001982-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RENATA 

PANIAGO DOS REIS Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 4 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DALVA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001429-46.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NEIDE 

DALVA BERNARDES Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 
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omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 4 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA TEIXEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001431-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

EDILEUZA TEIXEIRA ROSA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 4 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERCICO (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001505-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCO ERCICO Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 276 de 657



irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 4 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001887-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONITAS BORGES ALVES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRUNO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001887-63.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JONITAS 

BORGES ALVES & CIA LTDA - ME O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA GAMASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO CORREIA DE LIMA (REQUERIDO)

LEILA AGUIAR FIGUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000590-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JAIR DA 

SILVA GAMASSO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA GAMASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO CORREIA DE LIMA (REQUERIDO)

LEILA AGUIAR FIGUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000590-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JAIR DA 

SILVA GAMASSO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 
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celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERNANDES BREDER GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000570-93.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIANA FERNANDES BREDER GARCIA O artigo 840 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil 

pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a 

questão lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Em razão da natureza do presente 

provimento, concito as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes que, em caso de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos 

próprios autos, conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários 

advocatícios Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação judicial. 

Cumpra-se. Água Boa, 4 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000345-73.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

REINALDO BEZERRA DE ARAUJO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

FAVORITA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000284-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010239-56.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LIMA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010239-56.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: CECILIA 

LIMA VIEIRA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010239-56.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LIMA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010239-56.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: CECILIA 

LIMA VIEIRA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-88.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE NASCIMENTO SILVA OAB - GO29062 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OLICIO MARTINS DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 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: Diante da certidão 

retro, redesignar Audiência de Conciliação para o dia 27/08/2018, às 12:40 

horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 4 de julho de 2018. CASSIRENE VICENTE 

MIRANDA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA 

ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.

 Excelentíssimo Senhor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO EDMILSON PARREIRA POLEGATI, matrícula 5161, Gestor 

Judicial da 2ª Secretaria do Fórum de Barra do Bugres – MT estará de 

usufruto de férias a partir de 02/07/2018 a 21/07/2018, no período de 20 

(vinte) dias, referente o exercício de 2018.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARILDA PEREIRA PEDROSO, Analista Judiciária 

matrícula 7526, lotada na 2ª vara, para exercer o cargo de Gestora 

Judiciária Substituta da 2ª Secretaria da Comarca de Barra do Bugres – 

MT, a partir de 02/07/2018 a 21/07/2018.

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

Barra do Bugres, 3 de julho de 2018

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97970 Nr: 431-08.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104746 Nr: 4612-52.2015.811.0008

 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: TEREZINHA MARIA MENDES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111093 Nr: 2367-34.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARCELO DIAS VASCONCELOS, MLDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIA MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declaro a revelia da parte requerida nos termos do artigo 344 do CPC, 

todavia, sem que incida seus efeitos, nos termos do artigo 345, II, do CPC.

Inexistindo preliminares e estando presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro saneado o feito.

Fixo como pontos controvert idos: afer ição do tr inômio 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade para fixação dos alimentos.

Defiro a produção de prova oral e designo AUDIÊNCIA de instrução e 

julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, as 14h00min, oportunidade 

em que as partes prestarão depoimento pessoal, sob pena de confesso, 

bem como serão ouvidas as testemunhas arroladas tempestivamente no 

prazo comum não superior a 10 (dez) dias a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de preclusão. O número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a prova de cada 

fato (parágrafos 4º e 6º do art. 357 do NCPC).

Quanto às testemunhas, caberá ao Advogado da parte que as arrolou 

informá-las ou intimá-las do dia, da hora e do local da audiência designada, 

ressaltando que a intimação só será feita via judicial desde que essa 

necessidade seja demonstrada pela parte no ato da apresentação do rol 

em juízo (art. 455 do NCPC).

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88277 Nr: 4035-45.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Vistos etc.

 Constato que houve erro na digitação, sendo que deveria constar na 

sentença de folhas 81, que o executado permanecerá preso em razão do 

mandado de prisão civil cumprido a Ação de Execução de Alimentos nº 

3266-47.2007.811.0008 código 33447, sendo que constou em razão do 

processo 4035-45.2013.811.0008 código 88277.

 Assim sendo, considerando que se trata de erro material, sem nenhum 

prejuízo para a efetividade da medida, por analogia ao inciso I do artigo 

494 do Código de Processo Civil, RETIFICO A INCORREÇÃO, devendo-se 

constar na referida sentença, que o executado permanecerá preso em 

razão do mandado de prisão civil cumprido na Ação de Execução de 

Alimentos nº 3266-47.2007.811.0008 código 33447.

 Mantenho, no mais, a sentença tal como lançada.

 Barra do Bugres/MT, 03 de julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48766 Nr: 493-87.2011.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora JOSEFA DE SANTANA DA SILVA, na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo 

de 30 (trinta) dias. Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ocorrido em 24/02/2011 (fls.08). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. CONDENO o requerido 

nos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE a Gerência 

Executiva do INSS (EADJ/APSDJ) para que implante o benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52717 Nr: 3469-67.2011.811.0008

 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: JOSE PEREIRA DA SILVA, INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor JOSÉ PEREIRA DA SILVA, na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo. 

Para início do pagamento do benefício, fixo a data do ajuizamento da ação 

ocorrida em 06/10/2011 (fls.05v). Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 

161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento 

o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° 

da lei 8.620/93. CONDENO o requerido nos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos 

vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, 

§ 3º, do CPC. OFICIE-SE a Gerência Executiva do INSS (EADJ/APSDJ) para 

que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110912 Nr: 2291-10.2016.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANA KATHERINE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DOS SANTOS OMENA, Roosevelt 

Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 Vistos etc.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, para justa e eficaz 

solução do litígio, DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO o dia 

22 de agosto às 13 horas, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua 

João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado e INTIMEM-SE os 

requeridos, por oficial de justiça, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para comparecerem à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, os 

requeridos apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no 

mesmo sentido.

 Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84748 Nr: 860-43.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO PIZOLOTTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A parte exequente pugnou pela suspensão do feito, em razão de a parte 

executada ter parcelado o débito exequendo (p. 111/115).

 Assim, ACOLHO o pedido formulado e, na forma do artigo 922 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso do processo executivo, pelo prazo 

requerido.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111690 Nr: 2725-96.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RISSO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo 

exequente à p. 131. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 

cento e oitenta (180) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no prosseguimento do processo, no prazo de quinze (15) dias, sob as 

penas da lei.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52410 Nr: 3162-16.2011.811.0008

 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 DONÁRIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILMA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos etc.

1. Nos termos dos artigos 178, II, do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias.

 2. Após a manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 13 de maio de 2016

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52410 Nr: 3162-16.2011.811.0008

 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 DONÁRIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILMA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos etc.

Reitere-se a decisão de fls. 36, consignando que o não cumprimento 

poderá incidir no crime de desobediência, previsto no artigo 330, do 

Código Penal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83363 Nr: 246-38.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - MT - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 490 do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a 

conceder à autora MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS o benefício de 

aposentadoria por idade rural, desde a data da citação 07.02.2013 (fl. 

17-v).As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86575 Nr: 2379-53.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:OAB/MT. 11.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face de 

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação à fl. 48, a parte autora informa sua 

desistência da ação.

 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, de forma que é desnecessária anuência do 

requerido, haja vista que, embora citado, não houve apresentação de 

contestação (Art. 485, §4º do CPC).

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 48, 

pelos fatos e fundamentos expostos. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

Certificado o trânsito em julgado arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112248 Nr: 3034-20.2016.811.0008

 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: ISRAEL DE SOUZA BENITES, ROSA MARIA DE 

MENEZES BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por ISRAEL DE SOUZA BENITES nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49824 Nr: 1217-91.2011.811.0008

 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: ELCIRA JOANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária movida por ELCIRA JOANA DE OLIVEIRA 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.
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 Entre um ato e outro, em manifestação de p.121, a parte autora informa 

que não tem mais interesse no feito, requerendo o arquivamento do feito.

 A parte requerida, em manifestação à fl. 123-v, manifestou concordância 

com o pedido.

 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, até porque o requerido manifestou sua 

concordância, conforme determina o art. 485, §4º do CPC.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 121, 

pelos fatos e fundamentos expostos. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, observando a gratuidade da justiça que lhe 

favorece.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138706 Nr: 3753-31.2018.811.0008

 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: SSDSP, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC).

 Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os 

autores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, firmem a exordial do 

acordo em conjunto com a advogada subscritora da petição inicial, 

adequando ao requisito do artigo 731 do Código de Processo Civil, uma 

vez que se trata de divórcio consensual, sob pena de indeferimento 

(parágrafo único do art. 321 do CPC).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 04 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138836 Nr: 3822-63.2018.811.0008

 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: BAFDOP, JHVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

 Compulsando os autos, verifica-se que os autores deixaram de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

 Assim, FACULTO à autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que seja anexado o comprovante de endereço 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

 Após a emenda da inicial, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de 

Processo Civil, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Diligencie-se a serventia quanto à correta numeração das páginas.

Barra do Bugres - MT, 04 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95368 Nr: 4762-67.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA EUZEBIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença oferta pelo executado, exclusivamente para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 62-v/63, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, no valor de R$ 42.521,70 (quarenta e dois mil quinhentos e 

vinte e um reais e setenta centavos).Sendo assim, diante da sucumbência 

recíproca e nos moldes dos artigos 85, §14 e 86, do Código de Processo 

Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios 

arbitrados com base no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, em 

10% do valor do excesso de execução, observando a justiça gratuita que 

favorece a parte exequente.Escoado o prazo para recursos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF), 

observando-se os dispositivos da CNGC. Procedido ao depósito devido, 

expeçam-se os competentes Alvarás de Levantamento, autorizando o 

autor e/ou seu patrono para tanto, caso possua poderes específicos nos 

autos para a providência.Em seguida, conclusos para sentença de 

extinção nos temos do art. 924, inc. II do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138723 Nr: 3763-75.2018.811.0008

 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: TANIA FERNANDES DA SILVA, EVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE SEBASTIÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência pleiteada. 

Buscando satisfazer os interesses das partes, DESIGNO o dia 

05/09/2018, às 13h00min., no prédio do Juizado Especial, situado na Rua 

João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT, para audiência de Conciliação/Mediação.INTIME-SE a parte 

autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Após as comunicações, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC.Não havendo conciliação, a parte requerida oferecerá 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da 

realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não 

oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do 

CPC).Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 

186, § 3º c/c 350 do CPC.Após a audiência de Conciliação/Mediação, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, conclusos para 

deliberação.Diante da presente conexão entre as ações, nos termos do 

§1º do art. 55 do CPC, APENSE estes autos ao processo nº 

2255-31.2017.811.0008, código nº 122382.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 04 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37079 Nr: 3467-05.2008.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, SUE ELLEN B. SAMPAIO - OAB:11.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO FINASA 

S/S em desfavor de ELVIO FRANS JUNIOR, já qualificados.

 Recebido a inicial, deferiu-se a liminar de busca e apreensão pleiteada.

Conforme certidão negativa de fl. 59, a liminar não foi cumprida em virtude 

de o requerido ter vendido o bem em questão.

 Devidamente intimado para manifestar, o requerente deixou o prazo 

transcorrer sem nenhuma manifestação (fl. 62).

Intimado pessoalmente, na pessoa do representante legal, novamente 

quedou-se inerte, em nada manifestando (fl.72).

Após, vieram-me conclusos.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias.”

É a exata realidade dos autos, posto que a requerente foi devidamente 

intimada, pessoalmente, deixando o prazo para dar prosseguimento ao 

feito transcorrer sem nenhum manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por BANCO FINASA BMC S/A em face de 

RENATO LOPES DE SOUZA.

Revogo a liminar concedida nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80372 Nr: 1982-28.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA CLAUDICEIA XAVIER LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:11.340 

A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - OAB:11657/MT

 Vistos etc.

 Considerando divergência das partes em relação ao levantamento dos 

valores depositados, vinculados ao processo, determino a intimação da 

parte requerida BANCO ITAUCARD SA, em virtude do ônus da prova que 

lhe compete, para que no prazo do 15 (quinze) dias, junte aos autos a 

minuta do acordo realizado entre as partes, conforme noticiado às folhas 

112/113, sob pena de concordância do levantamento dos valores em 

favor da autora, nos termos afirmados por este.

 Havendo manifestação do Requerido, certifique e dê-se vista dos autos à 

autora, para que se manifeste no mesmo prazo.

 Na sequencia conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 04 de julho de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115244 Nr: 4885-94.2016.811.0008

 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: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do breve exposto, INDEFIRO a tutela antecipada almejada.Sendo 

assim, DETERMINO que seja procedida a CITAÇÃO da parte requerida para 

utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, para 

apresentar CONTESTAÇÃO, bem como para se MANIFESTAR SOBRE O 

LAUDO PERICIAL.Havendo na contestação qualquer das matérias 

elencadas no artigo 350, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para replicar em 15 (quinze) dias.Após, concluso.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109639 Nr: 1511-70.2016.811.0008

 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: ANTONIA APARECIDA LOPES SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de ANTONIA APARECIDA LOPES SALGUEIRO, 

afirmou, em síntese, que a presente demanda executiva é nula, fundada 

em título inexigível, vez que não houve o trânsito em julgado. Afirma que 

não foi intimado da sentença. Assim, requer reconhecida a inexigibilidade 

do título e a restituição do prazo para recurso.

Intimado, o exequente manifestou-se à fl. 109, requerendo a homologação 

dos cálculos do executado.

Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 O presente cumprimento de sentença não deve prosperar.

O caso é de reconhecimento de inexigibilidade do título, fundado no 

disposto no artigo 535, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a intimação da Autarquia requerida sobre sentença proferida 

às fls. 86/86 foi realizada, sendo feito somente o envio de ofício para 

implantação do benefício - vide carta (fl. 87-v), quando esta, em verdade, 

deveria ter sido procedida por remessa do autos.

Assim, não há que se falar em título executivo passível de execução, pelo 

menos por ora, tendo em vista a ausência de intimação e por 

consequência, o trânsito em julgado da sentença.

Diante do breve resumo, ACOLHO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO para 

DECLARAR a inexigibilidade do crédito em razão da ausência do trânsito 

em julgado, bem como DETERMINAR a correta intimação da autarquia e 

restituição do prazo para recurso.

Preclusa a presente decisão, INTIME-SE o INSS da sentença prolatada 

mediante o envio dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42518 Nr: 2412-82.2009.811.0008

 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 VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, REJEITO PARCIALMENTE 

A IMPUGNAÇÃO para DETERMINAR a adoção da planilha de cálculo 

formulado pelo impugnado às fls. 138/143, devendo, porém, no prazo de 

10 (dez) dias, o IMPUGNADO refazer os cálculos para serem atualizados 

os valores pretéritos pelo índice de correção monetária IPCA-E a partir de 

07/2009.Havendo a juntado dos cálculos, intime-se o INSS para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, nada sendo requerido, 
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EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV).Oportunamente, 

conclusos para sentença de extinção, na forma do art. 924, inc. II do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129065 Nr: 6001-04.2017.811.0008

 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: SEBASTIAO FERREIRA MENDES, MARIA APARECIDA 

SEVERO, LUIZ FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA ROSA BRANDÃO MENDES, 

MARCELINO FERREIRA MENDES, SILVIO FERREIRA MENDES, ZENILDA 

FERREIRA MENDES, JOSE FERREIRA MENDES, APARECIDA FERREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A doutrina entente plenamente cabível a conversão do inventário em 

arrolamento sumário. O artigo 665 do CPC relata que se conduzirá o 

inventário na forma de arrolamento, mesmo havendo interessado incapaz, 

desde que preenchidos os requisitos legais e que todas as partes, 

inclusive o Ministério Público, estejam de acordo.

2. Desta forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar se há interesse na conversão.

3. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os 

autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106929 Nr: 6074-44.2015.811.0008

 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: MINERVINO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIARIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCÍARIO AUXILIO-DOENÇA- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por MINERVINO LUIZ DA 

SILVA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, já qualificados.

 Entre um ato e outro, em manifestação de fl. 42, o advogado da parte 

autora informa que o mesmo mudou-se para a cidade de Nobres, neste 

Estado, requerendo o arquivamento do feito. A intimação pessoal do 

requerente não foi realizada fl.42.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Tal fato demonstra o total desinteresse do autor em receber a prestação 

jurisdicional postulada na petição inicial.

 Na hipótese, a requerente foi devidamente intimada para promover 

diligência que lhe competia e, escoado o prazo legal, quedou-se inerte.

Ante o exposto, e sem outras considerações, por desnecessário, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inc. III, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, observando a 

gratuidade da justiça que lhe favorece.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124229 Nr: 3345-74.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR DA SILVA, TVSDS, VJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO - 

OAB:13.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO EXERCICIO DO DIREITO DE 

VISITA movida por FABIO JUNIOR DA SILVA, em face do TATIANE DA 

SILVA SOUZA todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação de p.37, o advogado da parte 

autora informa que o mesmo manifestou o interesse de desistir da 

presente ação, requerendo o arquivamento do feito.

 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.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 37, 

pelos fatos e fundamentos expostos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais, 

observando-se que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138573 Nr: 3672-82.2018.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CARLOS DE ALMEIDA ME, GILSON CARLOS DE 

ALMEIDA, MARINALVA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação dos embargantes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovem por meio de documentos hábeis e 

contemporâneos, a alegada hipossuficiência, tendo em vista a profissão 

de todos descrita a exordial, e conforme jurisprudência do STJ, as 

Pessoas Jurídicas devem comprovar de fato o estado de miserabilidade, 

não bastando somente declaração de hipossuficiência.No mesmo prazo 

concedido, poderá o autor ainda, caso compreenda pertinente, recolher as 

custas processuais referentes à propositura da presente demanda sem 

promover os esclarecimentos acima determinados. Também no mesmo 

prazo, caso requeira nos autos, poderá parcelar as despesas 

processuais, em até 06 (seis) vezes, conforme o disposto no art. 98, §6.º, 

do CPC.No mesmo prazo, FACULTO aos embargantes que promovam a 

emenda da inicial, a fim de que a mesma seja instruída com os documentos 

necessários e indispensáveis, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC).Após a manifestação, certifique-se quanto ao 

prazo de emenda.APENSE estes Embargos ao processo principal nº 

1478-80.2016.811.0008, cód. 109596. Certifique-se quanto ao prazo para 

a oposição dos embargos à execução.Após, conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97992 Nr: 449-29.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMPREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE N OLIMPIA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80527 Nr: 2143-38.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CORDEIRO DE SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 Vistos etc.

A sentença de folhas 132/138 transitou em julgado sem interposição de 

recurso, conforme certificado às folhas 146.

Antes de realizar o levantamento do valores em favor do banco requerido, 

nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, 

DETERMINO a intimação da contraria para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias.

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará.

Sem prejuízo no cumprimento da determinação acima, intime-se o banco 

r e q u e r i d o  p a r a  q u e  i n f o r m e  o s  d a d o s  b a n c á r i o s 

(agencia/conta/banco/CNPJ), a fim de proceder com o levantamento dos 

valores, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 3050 Nr: 501-21.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TEODORO CORRÊA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Vistos...

 1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online 

do crédito.

3. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

4. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 5. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 6. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

7. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, 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.

8. Intime-se.

 9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 92774 Nr: 2719-60.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TIEPPO LTDA - ME, ELCIO 

TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Cruz Dias - 

OAB:19538/o

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 36, atendam-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47147 Nr: 3313-16.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR

 25. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 26. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria das Graças da 

Conceição; 1.a. CPF n. 730.593.314-72; 1.b. Nome da mãe: Maria Violante 

de Conceição; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 16.12.2010 (data da citação - fl. 25); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Santa 

Maria, nº 56-E, Bairro Aeroporto, município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 27. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.28. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 29. P. 

I. Cumpra-se.30. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39839 Nr: 1918-23.2009.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BENEDITO QUINTINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, MICAEL GALHANO 

FEIJÓ - OAB:5935, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - 

OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 26. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Benedito Quintino Ferreira; 1.a. 

CPF n. 205.385.701-30; 1.b. Nome da mãe: Maria Madalena Ferreira; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 07.10.2010 (data da citação - fl. 49-vº); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Pedro Cian, nº 

935-S, município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 27. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.28. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 29. P. I. Cumpra-se.30. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155 Nr: 25-61.1990.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPOLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95 Nr: 3-71.1988.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GOMES, LUIZ BATISTA BARRETO, 

EXPOLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO, MARIBEL JONADARQUE 

ALHCHTT BATISTA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Elias Filho - 

OAB:2546, ELIDÍO LOPES MESQUITA FILHO - OAB:MT 2518 e 1891, 

JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 15:15 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96 Nr: 5-41.1988.811.0008

 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: ELZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RAMOS BARRETO, JOANA MARIA 

BARRETO, MARIA LUIZA BARRETO GOMES, LAERCIO RAMOS BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493, LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134338 Nr: 1133-46.2018.811.0008

 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: MARLI GOMES DA SILVA PEREIRA, RENAN GOMES 

PEREIRA, RODRIGO GOMES PEREIRA, BEATRIZ GOMES PEREIRA, MARCIO 

JOSE ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GUILHERME PIANA DOS SANTOS 

MOURA, LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:19.222-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118920 Nr: 169-87.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY MARQUES JÚNIOR, MOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Agosto de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 
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providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118389 Nr: 6907-28.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 09 de Agosto de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118457 Nr: 6975-75.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODALICE E. DE OLIVEIRA CASTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 09 de Agosto de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26421 Nr: 2790-43.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE FARIAS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 09 de Agosto de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81363 Nr: 3037-14.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos em correição.

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 

de setembro de 2018, às 17h15min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128937 Nr: 5930-02.2017.811.0008

 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: ARLETE MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 09 de Agosto de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122177 Nr: 2139-25.2017.811.0008

 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: ESC, ANGELA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DE JESUS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 09 de Agosto de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137927 Nr: 3313-35.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O
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 Por ora, mantém-se a prisão preventiva anteriormente decretada, pelos 

seus próprios fundamentos, eis que a Defesa não trouxe aos autos 

qualquer fato novo apto a modificar a situação fática, mormente 

documentos comprobatórios da inimputabilidade sustentada no pedido de 

fls. 45/63. Nesse viés, faculta-se a Defesa a apresentar os referidos 

documentos no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentado, conclusos. 

Decorrido o prazo sem apresentação, arquivem-se os autos, observando 

o prazo para conclusão do inquérito policial. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 374-92.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledijane Zandonadi - 

OAB:5.361-MT

 Posto isso, designa-se o dia 27 de setembro de 2018, às 13 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do réu JOAQUIM 

BRILHARDORI, anotando a absoluta ausência de espaço em pauta em data 

anterior dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis para 

audiências, bem como a designação de júris de réus presos.Intime-se o 

pronunciado pessoalmente e por edital, nos termos do art. 420, parágrafo 

único, do CPP .Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência às 

partes.Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.É o sucinto 

relatório (CPP, 423, I).Barra do Bugres-MT, 04 de julho de 2.018. João Filho 

de Almeida PortelaJuiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132209 Nr: 7809-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMERSON DA SILVA, WALLYSON 

JOSE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Posto isso, designa-se o dia 30 de agosto de 2018, às 08:00 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri dos acusados 

JOSÉ WEMERSON DA SILVA e WALLYSON JOSÉ SANTOS DA SILVA, 

anotando a absoluta ausência de espaço em pauta em data anterior dado 

eis que foram preenchidos todos os dias úteis para audiências, bem como 

a designação de júris de réus presos.Intimem-se os pronunciados 

pessoalmente, requisitando-os junto à Direção da Unidade Prisional desta 

Comarca.Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência às 

partes.Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.É o sucinto 

relatório (CPP, 423, I).Barra do Bugres-MT, 04 de julho de 2.018. João Filho 

de Almeida PortelaJuiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136147 Nr: 2231-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:24709/O

 Trata-se de agente que possui apenas esta incursão criminal e, portanto, 

deve ser assegurada a remição pelo trabalho prestado após a prática do 

crime executado nesta guia de recolhimento.Deste modo, compulsando os 

contratos de trabalho de fls. 77, 79 e 80, verifica-se que, observando a 

carga horária regular, o recuperando trabalhou 1.243 (um mil duzentos e 

quarenta e três) dias.Eis os períodos considerados pelo Juízo: (a) 

03/julho/2011 a 07/outubro/2012 (fl. 79); (b) 01/março/2013 a 

06/dezembro/2014 (fl. 80); (c) 01/abril/2016 a 04/outubro/2017 (fl. 80) e 

(d) 01/março/2018 (fl. 77) a 18/abril/2018 (data da prisão).Nesse viés, 

considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 

03 (três) dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, § 1°, 

II, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 568 (quinhentos e 

sessenta e oito) dias a serem descontados da fração para progressão de 

regime, tudo na forma do art. 126 e 128 da LEP.O Juízo não considerará 

os demais contratos de trabalhos acostados aos autos eis que são 

datados em momento anterior a data do fato.Homologa-se o cálculo que 

ora se junta para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de 

futura reanalise em caso de impugnação das partes.O cálculo elaborado 

segue a regra do art. 128 da LEP.Aguarde-se o implemento do prazo para 

eventual concessão de benefício ou sua postulação.Cumpra-se expedindo 

o necessário. Ciência às partes. Por fim, visando primar pela isonomia e 

publicidade (CRFB/88, 5º e 37), cientifique a DPE e a OAB-Local para que 

possam identificar e formular requerimentos pertinentes aos executivos de 

penas em curso neste Juízo, observando a ratio decidenci ou holding, qual 

seja, possibilidade de remição após a prática do crime e antes do início do 

cumprimento da sanção imposta na execução penal, na forma do STJ - HC 

420.257/RS.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. 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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-87.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença ID do documento 12345051 “ 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.. 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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-02.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ELEONORA SITTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVP-ASSESSORIA EM DOCUMENTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNIVERSAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FERREIRA PACHECO OAB - SP154062 (ADVOGADO)

 

presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença ID do documento 12441857 “HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado conforme id 

10831864, observando que foram preservados os interesses e vontade 

das partes e atendidas as formalidades legais.Em consequência, OPINO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Transitado esta em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se...” 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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OVANIL CESAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504/O-O (ADVOGADO)

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença ID do documento 12390279 ” Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial apenas para 

o fim de DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, referente 

à fatura no valor de R$3.395,88 (três mil trezentos e noventa e cinco reais 

e oitenta e oito centavos); e o faço com resolução do mérito, a teor do 

artigo 487, I, do CPC.MANTENHO A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NO ID 

10448602.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.Sentença Publicada no PJE.Intimem-se....” 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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 10(dez) dias, apresentar contestação aos autos. 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 . Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 10(dez) dias, apresentar contestação aos autos. 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 . Mat; 3321.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96771 Nr: 5784-63.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10.990, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:135635/RJ-, Luciane Maria 

Vollmer - OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - 

OAB:12855/MT, Sidinei Gonçalves - OAB:2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:10.990

 Vistos etc.

O processo já foi sentenciado. Além disso, o processo não pode ficar 

suspenso por tempo indeterminado aguardando diligência a cargo da 

parte.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 220.

Assim, intime-se a parte autora para manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em não havendo manifestação no prazo fixado, ARQUIVEM-SE mediante 

baixas e cautelas de praxe.

 Às providências.

Barra do Bugres – (MT), 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91433 Nr: 1617-03.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:MT7231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão de fl. 112, INTIME-SE a parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96747 Nr: 5761-20.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J C FLORINDO ME, LUCIANA VANILDA SANSÃO 

FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO BORGES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o decurso do prazo, INTIME-SE a parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao cumprimento do 

acordo. O silêncio será interpretado como cumprimento do acordo, 

acarretando na extinção do processo.
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 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 27 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97875 Nr: 366-13.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS PEREIRA, RONEY MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CUIABA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICILEIDE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:14.794 OAB MT

 Vistos.

 Após a vigência do Novo Código de Processo Civil, a desconsideração de 

personalidade jurídica da empresa deverá ser realizada mediante o 

instituto processual do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes do CPC.

 Ante o exposto, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, formule o pedido de desconsideração (fls. 83/84), na forma do 

disposto no artigo 133 e seguintes do CPC.

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 27 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96724 Nr: 5738-74.2014.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: Iranilde Alves Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Firmino da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 Vistos.

 Tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi parcialmente 

positiva, intime-se a exequente para manifestar em 05 (cinco) dias.

 Por outro lado, em relação à atualização do saldo credor deve ser feito 

pela exequente porque trata-se de simples cálculos aritméticos.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 27 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96686 Nr: 5702-32.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX AUTO PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Severino Martins 

- OAB:9807

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 154/155.

Na forma do artigo 774, inciso I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

empresa executada na pessoa de seu sócio Oesle Rodrigues, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informe este juízo onde está o bem penhorado 

à fl. 144. Para o caso de não cumprimento da ordem judicial, fixo multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, sem 

prejuízos de responsabilidade de ordem processual.

 Após o decurso do prazo, ou sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

para manifestar-se em 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97877 Nr: 367-95.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS MARQUES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando o abandono da execução por mais de trinta 

dias, e, após intimação da parte por meio de seu procurador constituído 

nos autos e também pessoalmente não houve manifestação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso III 

e § 1º, combinado com o artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil e com o artigo 51, §1º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Barra do Bugres - MT, 28 de 

junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102370 Nr: 3113-33.2015.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: GLORIA MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVES & SILVA BAURU LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando o abandono da execução por mais de trinta 

dias, e, após intimação pessoal da parte não houve manifestação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso III 

e § 1º, combinado com o artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil e com o artigo 51, §1º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Barra do Bugres - MT, 28 de 

junho de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104586 Nr: 4518-07.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDVAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7.676OAB/MS, IDELMAR BARBOZA MONTEIRO - 

OAB:9.998-MS

 Vistos etc.

 Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

O artigo 19, § 2º, da Lei n. 9.099/95 prevê que “as partes comunicarão ao 

juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência de comunicação”.

 A certidão de fl. 54 traz a informação de que a parte reclamante não foi 

intimada para a audiência de conciliação, ocorrida no dia 09.05.2016, em 
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razão da mudança de endereço, o que impossibilitou a intimação no 

endereço correto. Logo, reputo que a reclamante foi negligente por não ter 

feito as comunicações necessárias.

 Além disso, verifica-se que a advogada da reclamante foi intimada para a 

audiência e que poderia levar sua cliente, e dessa forma, suprir a falta de 

intimação pessoal; mas também não compareceu, tampouco justificaram a 

ausência.

 Ante o exposto, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO o presente 

processo, sem resolução do mérito.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).

Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

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

Barra do Bugres - MT, 28 de junho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 24/2018-DF

PEDRO DAVI BENETTI - Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de 

Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o ofício n. 61/2018-DCP-DMP datado de 03.05.2018, em 

atendimento ao Planto de Gestão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para que seja formada a Comissão Permanente de 

Inventário Físico Contábil (Instrução Normativa SPA nº 01/2011) a fim de 

proceder ao inventário no período de 07.05.2018 a 30.06.2018, em 

atendimento ao Plano de Gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR para compor a Comissão Permanente de Inventário 

Físico e Contábil, os seguintes servidores:

– Valdenice Cândida da Silva – Gestora Geral;

– Ângela Carla Einik – Gestora Administrativo 2;

- Arnaldo Teixeira de Matos – Gestor Administrativo 3.

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

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e Remetendo-se, à 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.

Campo Novo do Parecis-MT, 22 de maio 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.: 88127 Nr: 719-53.2017.811.0050

 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: VILIBALDO OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia média no 

presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre escolha 

do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, nos 

termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José 

Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

2. Designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

16h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 3. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

4. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

5. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

6. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) 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.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) 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?

13) 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?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) 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?

16) 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)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

7. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 8. Em seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88381 Nr: 867-64.2017.811.0050

 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: JOÃO SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia média no 

presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre escolha 

do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, nos 

termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José 

Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

2. Designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

16h00min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 3. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

4. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

5. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

6. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) 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.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) 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?

13) 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?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) 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?

16) 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)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

7. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 8. Em seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82860 Nr: 2443-29.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONNY ALVES DE SANTANA - 

OAB:22.158-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia média no 

presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre escolha 

do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, diante 

da inércia do perito anteriormente designado, nos termos do art. 156, §5º, 

do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José Alberti Neto, FIXANDO a 

quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

2. Designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

15h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 3. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

4. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

5. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

6. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) 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.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) 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?

13) 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?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) 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?
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16) 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)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

7. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 8. Em seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86415 Nr: 4758-30.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR NUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia média no 

presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre escolha 

do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, nos 

termos do art. 156, §5º, do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José 

Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

2. Designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

15h00min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 3. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

4. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

5. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

6. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) 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.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) 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?

13) 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?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) 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?

16) 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)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

7. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 8. Em seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96748 Nr: 517-42.2018.811.0050

 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: MARIA SENHORA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação para concessão de aposentadoria por invalidez c/c 

pedido de antecipação de tutela.

 2. O(a) autor(a) requer a antecipação de tutela com o fim de que seja 

concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado.

3. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de concessão 

da tutela de urgência pretendida desde que houver elementos que 

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

resultado útil do processo.

4. A urgência deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e 

evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular 

do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

5. Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito 

da requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

6. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de obtenção do 

benefício previdenciário de auxilio doença.

7. A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 
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será permitida.

 8. Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão 

de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização 

de perícia médica.

9. Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h30min 

a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 10. Para tanto, nomeio como perito o Dr. Artur José Alberti Neto, FIXANDO 

a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

nos termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

11. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

12. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

13. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

14. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 15. 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

16. 2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia 

(com CID).

17. 3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

18. 4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

19. 5) 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.

20. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 

para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 

resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

21. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

22. 8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

23. 9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

24. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

25. 11) 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? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão.

26. 12) 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?

27. 13) 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?

28. 14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

29. 15) 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?

30. 16) 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)?

31. 17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem 

pertinentes para melhor elucidação da causa.

32. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

33. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 34. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o indeferimento do pedido.

35. Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 

c/c 335 do CPC.

 36. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

37. Após, conclusos.

38. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75747 Nr: 2598-66.2015.811.0050

 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: ALZIRA ZAMBIASSI PIAZENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995/MT, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia média no 

presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre escolha 

do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, diante 

da inércia do perito anteriormente designado, nos termos do art. 156, §5º, 

do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José Alberti Neto, FIXANDO a 

quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

2. Designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

14h00min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 3. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

4. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

5. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

6. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) 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.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) 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?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 
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periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) 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?

16) 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)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

7. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 8. Em seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99431 Nr: 1756-81.2018.811.0050

 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: ANGELICA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação para concessão de aposentadoria por invalidez c/c 

pedido de antecipação de tutela.

 2. O(a) autor(a) requer a antecipação de tutela com o fim de que seja 

concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado.

3. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de concessão 

da tutela de urgência pretendida desde que houver elementos que 

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

resultado útil do processo.

4. A urgência deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e 

evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular 

do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

5. Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito 

da requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

6. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de obtenção do 

benefício previdenciário de auxilio doença.

7. A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 8. Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão 

de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização 

de perícia médica.

9. Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 13h30min 

a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 10. Para tanto, nomeio como perito o Dr. Artur José Alberti Neto, FIXANDO 

a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

nos termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

11. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

12. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

13. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

14. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 15. 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

16. 2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia 

(com CID).

17. 3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

18. 4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

19. 5) 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.

20. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 

para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 

resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

21. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

22. 8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

23. 9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

24. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

25. 11) 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? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão.

26. 12) 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?

27. 13) 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?

28. 14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

29. 15) 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?

30. 16) 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)?

31. 17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem 

pertinentes para melhor elucidação da causa.

32. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

33. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 34. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o indeferimento do pedido.

35. Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 

c/c 335 do CPC.

 36. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

37. Após, conclusos.

38. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 84109 Nr: 3230-58.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSB, CMDSCB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Verificada a imprescindibilidade da realização de perícia média no 

presente feito e ponderando que a indicação do perito é de livre escolha 

do juiz quando na localidade não exista profissional especializado, diante 

da inércia do perito anteriormente designado, nos termos do art. 156, §5º, 

do CPC, NOMEIO como perito o Dr. Artur José Alberti Neto, FIXANDO a 

quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 232/2016 do CJF.

2. Designo a perícia médica para o dia 05 de setembro de 2018, às 

13h00min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 3. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

4. O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

5. Intime-se o autor por seu patrono, devendo se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo, além dos demais quesitos aportados aos autos.

6. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental?

 2. Qual ou quais?

 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo 

de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07).

 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há prognóstico de 

reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em caso de menor de 

16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07).

 5. Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, 

considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade física, 

cognitiva etc? E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07)?

 5. Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, 

incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, 

afetivo, etc.?

 7. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 232/2016 do CJF.

 8. Em seguida, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 1867-36.2016.811.0050

 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: AGROPECUÁRIA CHAPECÓ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE QUITES, NADIMI SALIM QUITES, 

YOUSSEF NASSIM KATRI, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, 

MARIA SILVIA CARDOSO DUVA, MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO 

DUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:17.870/MT, 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, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, JOSÉ CARLOS 

DE SOUZA PIRES - OAB:8617/MT

 Vistos, etc.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94623 Nr: 4546-72.2017.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEILTON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte embargante deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96518 Nr: 404-88.2018.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL HEINZEN CATTANEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVIO CATTANEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. GABRIEL HEINZEN CATTANEO e SANDRO SILVIO CATTANEO postulam 

a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 2.629/2.632, o que faço com fulcro assente 

no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

7. Após, nada sendo requerido arquivem-se os autos.

8. P. I.C.

9. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71148 Nr: 4119-80.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SBABO, JOSE SBABO, GUSTAVO 

SBABO, CLAUDETE FRACARO SBABO, CARMELITA DE FARIAS SBABO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.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 para que produza os seus efeitos legais e 

jurídicos.9.Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.10.No que tange 

ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo 

entabulado, anoto que a sentença homologatória de acordo constitui título 

executivo judicial. 11.Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o 

adimplemento de prestações periódicas, eventual descumprimento do 

pactuado ensejará sua execução, não cabendo a retomada do curso 

processual na fase em que se encontrava antes da 

homologação.12.Portanto, com fundamento no princípio da duração 

razoável do processo, a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da 

secretaria do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem 

remetidos ao arquivo, observadas as formalidades legais, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento 

para eventual processamento da execução.13.Custas e honorários na 

forma pactuada no acordo homologado.14.Expeça-se o necessário.15.P. 

I.C.16.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99793 Nr: 1916-09.2018.811.0050

 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: ASDA, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas, gratuita na esteira do disposto no art.98 e seguintes do CPC.

2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 13h30min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação.

3. Cite-se o réu e intime-se o (a) autor(a) e requerido(a) a fim de que 

compareçam ao ato, acompanhados de seus advogados, independente de 

intimação pessoal, importando a ausência em extinção e arquivamento do 

processo e a daquele em confissão e revelia.

4. Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

de testemunhas e prolação de sentença.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Intime-se.

 7. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99475 Nr: 1772-35.2018.811.0050

 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: MARLENE LIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita nos moldes do 

art.98 do CPC.

2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, 

às 14h00min, a se realizar no CEJUSC.

3. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

4. 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).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Intimem-se.

 7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68564 Nr: 2267-21.2014.811.0050

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDS, LDFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSC, ABDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. DEFIRO o parecer ministerial de fls.183 e, em consequência, 

DETERMINO a juntada nestes autos do feito de código 66396.

2. Requisite-se informações a cerca do cumprimento de carta precatória 

de fls. 161.

3. Por fim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

agosto de 2018, às 13h30min.

4. Intime-se as partes, consignando que o depósito do rol de testemunhas 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias do ato designado.

5. Ciências ao MP.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100752 Nr: 2379-48.2018.811.0050

 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: JOSE ROQUE PELISAO TRANSPORTES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noma do Brasil S/A, FIDC - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. JOSÉ ROQUE PELISÃO TRANSPORTES-ME ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência em face de NOMA DO BRASIL S.A. e FIDC DA 

INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, aduzindo, em síntese, que teve seu 

nome protestado em virtude de dívida já quitada.

2. Narra que celebrou contrato de compra e venda de bens móveis com a 

1ª requerida totalizando R$152.000,00, pago mediante financiamento 

Rodobens no valor de R$106.000,00 e o restante em entrada mais 04 

(quatro) parcelas de R$9.630,00, com previsão de entrega dos bens até 

29.05.2017.

3. Segundo o requerente, pelo atraso na entrega dos bens superior a 07 

meses, a 1ª requerida isentou-o do pagamento das parcelas de número 

02, 03 e 04.

4. Ocorre que, apesar da isenção das parcelas, a 1ª requerida cedeu os 

créditos à 2ª requerida, que submeteu seu nome à protesto.

5. Assim, alegando a quitação do débito, requer a concessão de liminar 

para suspensão do protesto.

6. É o relatório.

7. Decido.

8. Examinado o pedido se constata a ausência dos requisitos necessárias 

para concessão da medida de urgência pleiteada, uma vez que, embora a 

inserção dos dados do autor em cadastros de proteção ao crédito possa 

causar-lhe danos irreparáveis, não vislumbro, num primeiro momento, a 
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ilegalidade do protesto, considerando que o requerente não logrou êxito 

em comprovar a quitação do débito dada pela requerida.

9. Conforme consta na inicial, o requerente afirma que, de fato, deixou de 

pagar as parcelas 02, 03 e 04 em virtude do atraso na entrega do bem, 

com a devida anuência da 1ª requerida, sem, no entanto, comprovar a 

concordância da credora.

10. Dessa forma, ausente comprovação da inexigibilidade do débito, 

tratando-se o protesto em tela como mero exercício do direito da parte 

credora.

11. Ademais, há que se destacar que para a concessão da liminar, é 

necessário o oferecimento de caução, que deve estar livre de restrições, 

posto a garantir eventuais danos à parte contrária, no caso de eventual 

ressarcimento de danos que possa a vir sofrer em razão da concessão 

da medida.

12. Quando o provimento jurisdicional antecipatório diz respeito a 

abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a medida 

somente será deferida se houver cumulativamente: 1) a ação for fundada 

em questionamento integral ou parcial do débito; 2) houver demonstração 

de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; 3) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz.

13. In casu, verifico que não estão presentes todos os requisitos 

necessários para a concessão da liminar, tendo em vista que o autor não 

prestou caução idônea a fim de garantir eventuais direitos do credor.

14. Assim, diante da não prestação de caução 'idônea a assegurar o 

crédito da requerida e da plausibilidade da reparação inerente ao protesto, 

INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.

15. Oportunamente, Com fundamento no art. 292, §1º, do CPC, intime-se o 

autor para emendar a inicial atribuindo o valor correto à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, uma vez que em se tratando de ação que tem por 

objeto a declaração de inexistência de débito c/c danos morais, o valor da 

causa corresponde à soma do valor que se pretende declarar inexigível 

com valor pretendido pelo autor a título de indenização.

16. Com a emenda e o devido recolhimento das custas, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigos 285 e 319, ambos 

do Código de Processo Civil.

17. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92746 Nr: 3413-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE NEGOCIOS - G. C. M. IMOBILIARIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

1. CLEIDE NEGÓCIOS – G.C.N. IMOBILIÁRIA LTDA e NIVALDO FRANCISCO 

RODRIGUES postulam a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. No entanto, considerando que tramita perante o Juízo da 2ª Vara desta 

comarca a ação penal de código 92719 onde há determinação para 

bloqueio de bens e valores pertencentes ao requerido, entendo que o 

acordo deve ser homologado em parte, uma vez que os valores ora 

depositados deverão ser vinculados à ação penal, cabendo aquele juízo 

determinar o levantamento.

7. Por esta razão, HOMOLOGO PARCIALMENTE para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 42/45, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de 

mérito, DETERMINANDO a vinculação dos valores ora consignados aos 

autos de código 92719, comunicando o juízo competente.

8. P. I.C.

9. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93457 Nr: 3872-94.2017.811.0050

 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: LUIZ ANTONIO LORENZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DONIZETE MACORIN, FLÁVIO CRISTIANO 

DO PRADO MACORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Despejo C/C Rescisão de Contrato de 

Arrendamento e Reintegração de Posse, Cobrança, Perdas e Danos com 

Pedido de Tutela de Urgência.

2. Requereu o benefício da assistência judiciária gratuita e, intimado para 

comprovar a necessidade juntou documentos.

3. Ocorre que analisando os autos, verifico que os autores, 

supostamente, são proprietários de mais de 956,09 há de terras rurais 

produtivas, localizada em região valorizada para o cultivo.

4. Noto ainda que o contrato de arrendamento estipula o pagamento da 

avença em 43.500 sacas de soja (fls.36/41), que conforme preço médio 

indicado pelo próprio requerente a saca de soja custa atualmente R$59,50 

(fl.28), perfazendo um total de R$2.945.250,00.

 5. Ademais, os documentos aportados a fim de justificar a 

hipossuficiência não corroboram com a afirmação, demonstrando que o 

autor é produtor rural, possuindo movimentação financeira considerável.

6. Assim, diante dos documentos aportados aos autos, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita.

7. Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

8. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

9. Cumpra-se.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99571 Nr: 1807-92.2018.811.0050

 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: RUBILEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20381/O, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em plano de ação,

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta Rubilei de Souza em face de 

Dual – Duarte Albuquerque Comércio e Indústria LTDA.

2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, 

às 13h30min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação.

3. Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.
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4. 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).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Intimem-se.

 7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99123 Nr: 1627-76.2018.811.0050

 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: MILTON SCHAAB FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em plano de ação.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta MILTON SCHAAB FRITZEN em 

face de Dual – Duarte Albuquerque Comércio e Indústria LTDA.

2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, 

às 14h00min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação.

3. Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

4. 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).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Intimem-se.

 7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99573 Nr: 1808-77.2018.811.0050

 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: VELCI LAMPERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20381/O, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em plano de ação.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta VELCI LAMPERT em face de 

Dual – Duarte Albuquerque Comércio e Indústria LTDA.

2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, 

às 14h30min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação.

3. Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

4. 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).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Intimem-se.

 7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97014 Nr: 658-61.2018.811.0050

 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: ECC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.,

1. Designo a audiência de conciliação para o dia 15 de agosto de 2018, às 

14h45min, a se realizar no CEJUSC.

2. Intimem-se.

3. Notifique-se a IRMP.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96545 Nr: 418-72.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DENILSON THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial com Pedido Liminar

2. Intimada para comprova a impossibilidade de pagamento, a parte autora 

juntou comprovante de ações de execução em trâmite, aduzindo que a 

empresa não possui rendimentos atualmente, uma vez que não vem 

recebendo seus créditos.

3. Pois bem.

4. Prevê o art.98 do CPC a possibilidade de concessão do benefício da 

Justiça Gratuita a pessoa jurídica em consonância com o teor da Súmula 

481 do STJ.

5. Ocorre que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa 

jurídica é imprescindível a demonstração, mediante apresentação de 

documentos hábeis a tanto, da sua hipossuficiência financeira.

6. Nesse sentido,

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 

03/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA 

SÚMULA 481/STJ.

1. O Tribunal de origem entendeu que a demonstração de que a 

requerente encontra-se em processo de recuperação judicial é suficiente 

para fins de concessão do pedido de assistência judiciária gratuita. No 

entanto, nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Desse modo, 

"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação 

judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições 

excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas 

do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

26/03/2015).

2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o 

recurso especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de 

origem, a fim de que seja verificado, no caso concreto, se houve a efetiva 

demonstração acerca da impossibilidade de se arcar com os encargos 

processuais (na forma prevista na Súmula 481/STJ).

Ressalte-se que incumbe ao Tribunal de origem analisar a documentação 

que a ora agravante alega ter juntado aos autos, para fins de concessão 

do pedido de gratuidade de justiça.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017)

7. Dessa forma, entendo que os documentos apresentados não são 

hábeis a comprovar a hipossuficiência do autor, mas tão somente os seus 

créditos, por si só, não configura a hipossuficiência alegada.

8. Assim, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

9. Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 
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art.456, §1º, CNGC.

10. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 1429-10.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos , etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07 de agosto de 2018, às 15h00min.

2. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100005 Nr: 2028-75.2018.811.0050

 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: ADSC, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE PADILHA DE FANÇA 

- OAB:11.679/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente para, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito comparecendo à Defensoria 

Pública, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, 

§1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 1326-62.2000.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:6.941-E/MT

 Excepcionalmente acolho a justificativa apresentada 517/519, bem como 

afasto a multa aplicada, no entanto, esclareço que cabe ao Advogado 

renunciar ao mandato caso não deseje mais patrocinar a causa, 

comunicando o Juízo, evitando-se, assim, a prática de atos processuais 

desncessários.Cumpra-se a CNGC e a decisão de fls. 514. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69859 Nr: 3137-66.2014.811.0050

 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: ODETE MARIA MICHELON DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:SP 82.329, MONICA FERNANDES DO CARMO - OAB:, 

RICARDO BRITTO COSTA - OAB:

 Vistos, etc.

1. ODETE MARIA MICHELON DE CARLI e VIVO S/A postulam a 

homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito.

7. Custas e honorários na forma pactuada no acordo homologado.

8. Após, nada sendo requerido arquivem-se os autos.

9. P. I.C.

10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100075 Nr: 2051-21.2018.811.0050

 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: LUCIO GARCIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Embargos de Terceiros com Pedido de Tutela de Urgência, 

oposto por Lúcio Garcia da Rosa.

2. Sustenta o embargante que é casado com Solange Viana Garcia da 

Rosa, executada na ação principal, tendo em conjunto com a mesma uma 

conta corrente, na qual foram bloqueados R$110.209,64 objeto da 

execução promovida pelo Ministério Público.

3. Sustenta que a verba bloqueada é oriunda única e exclusivamente do 

labor do embargante.

4. Pleiteia a liberação de, ao menos, 50% do valor bloqueado ao 

fundamento de que sua responsabilidade sobre o débito limita-se à metade 

do valor.

5. Os autos vieram conclusos.

6. Fundamento e decido.

7. O embargante visa o desbloqueio de 50% do valor constrito em conta 

bancária conjunta com a executada nos autos principais.

8. Ocorre que em caso de conta conjunta, ambos os titulares podem 

dispor desta, parcial ou integralmente, respondendo solidariamente pelos 

débitos contraídos por qualquer um deles, da mesma forma que dispõem 

do total do saldo nela existente.

9. Consoante se depreende dos autos, o embargante sequer comprovou a 

origem particular dos valores depositados, de forma que diante da 

solidariedade estabelecida pela própria vontade das partes que, ao 

optarem por essa modalidade de depósito bancário assumiram o risco do 

bloqueio integral.

10. Dessa forma, não há que se falar em concessão da tutela de urgência, 

posto que não demonstrada a origem particular do crédito.

11. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.

12. Cite-se os embargados para, querendo, contestar a ação na forma do 

art. 679 constando as advertências dos arts. 307 e 334, todos do CPC.

13. Intimem-se. Cumpra-se.

14. Às providências e expedientes necessários, observando as 
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formalidades legais.

15. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 2117-45.2011.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VERNER KLEIN, CIRLEI CORADI KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 Vistos, etc.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ VERNER 

KLEIN e CIRLEI CORADI KLEIN (fls.303/315) e SYNGENTA PROTEÇÃO DE 

CULTIVOS LTDA (fls.316/322) contra sentença prolatada nos autos, 

visando à sua reforma, sob alegação de evidente contradição e erro 

material.

2. LUIZ VERNER KLEIN e CIRLEI CORADI KLEIN aduzem que a sentença de 

fls.300/302 foi equivocada ao julgar o feito extinto sem resolução do mérito 

com fundamento na intempestividade dos Embargos à Execução, posto 

que os mesmos foram opostos dentro do prazo legal. Arguiu ainda o erro 

material quanto ao artigo sob o qual se fundamentou a extinção, qual seja, 

art.485, VI do CPC, alegando que o julgamento deveria ser na forma do 

art.487, II do CPC.

3. SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, a seu turno, atribui a 

contradição quanto a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que 

embora tenha fundamentando o arbitramento no art.85, §2º do CPC, 

atribuiu valor fixo à condenação. Quanto ao erro material, sustenta que a 

fixação dos honorários deve ser fixada com base no valor do proveito 

econômico, e não em quantia específica e determinada.

4. Requereram o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a 

contrariedades e erros materiais apontados com a modificação da 

sentença proferida.

5. É o relatório.

 6. Fundamento e decido.

7. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro 

o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

8. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUIZ VERNER KLEIN e CIRLEI 

CORADI KLEIN

9. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados 

vícios na sentença atacada, vez que o embargante visa à reconsideração 

da própria sentença, o que é vedado nesta fase, em face do 

encerramento do ofício jurisdicional do juízo prolator da sentença.

10. Pleiteia o embargante que seja reconhecida a contrariedade para o fim 

de reformar a sentença reconhecendo submetendo o feito a novo 

julgamento e apreciação do mérito.

11. Ocorre que no presente momento a pretensão manejada é inviável, 

devendo qualquer irresignação modificativa ser pleiteada por via própria e 

específica para combater o conteúdo da sentença.

12. Não cabe o magistrado a reforma da sentença por irresignação da 

parte, sobretudo quando ensejar a análise do mérito já afastada por 

ausência de condições da ação e/ou pressupostos processuais.

13. Ademais, quanto ao erro material alegado, não vislumbro qualquer 

falha a ser sanada por esta via, posto que ao proferir a sentença, o 

magistrado prolator apreciou de acordo com seu livre convencimento e 

devida fundamentação os pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, entendendo pela não apreciação do mérito por 

ausência de requisitos formais.

14. Dessa forma, os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUIZ VERNER 

KLEIN e CIRLEI CORADI KLEIN devem ser rejeitados.

15. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SYNGENTA PROTEÇÃO DE 

CULTIVOS LTDA

16. Referida embargante argui que a contradição e o erro material 

consubstanciam-se na fixação dos honorários sucumbenciais em valor 

determinado enquanto a fundamentação faz menção a artigo que arbitra a 

verba com base em percentual sob o valor do proveito econômico.

17. De fato, conforme se depreende da sentença de fls.300/302, ao 

arbitrar os honorários, o magistrado entendeu por bem fixa-lo com base no 

art.85, §2º do CPC, que prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.”

18. Ocorre que na mesma oportunidade, arbitrou-se valor fixo, no importe 

de R$5.000,00.

19. Analisando o feito, a demanda possui valor da causa determinado, de 

forma que é possível o arbitramento da sucumbência tendo como 

parâmetro do valor da causa.

20. Posto isto, os embargos de declaração da embargante Syngenta 

devem ser parcialmente providos somente para retificar o dispositivo da 

sentença excluindo o valor determinado, fixando percentual sob o valor da 

causa.

21. Ante o exposto, não existindo referidos vícios apontados passíveis de 

serem corrigidos por esta via processual, REJEITO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE LUIZ VERNER KLEIN e CIRLEI CORADI KLEIN e, de outro 

norte, ACOLHO EM PARTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA retificando a sentença nos 

seguintes termos:

22. Onde se lê:

23. “Condeno os embargantes ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC.”

24. Passe a constar:

25. Condeno os embargantes ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.”

26. Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, 

deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do 

Código de Processo Civil.

27. Intimem-se.

28. P.I.C.

29. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17490 Nr: 1234-11.2005.811.0050

 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: AACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, ROSE MIRIAN PELACANI - OAB:4209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Vistos, etc.

1. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito em 10 (dez) 

dias.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 14470 Nr: 1410-24.2004.811.0050

 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: LUIZ CARLOS PRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 
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BARCELLOS - OAB:31602/RS, Hamilton Rosa - OAB:4117-B/MT, 

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL 

- OAB:91.370

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Após, cite-se a parte requerida e intime-se a requerente para 

apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Em seguida, manifestando-se o requerente acerca dos documentos 

apresentados pelo requerido, façam os autos conclusos para eventual 

nomeação de perito.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100323 Nr: 2191-55.2018.811.0050

 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: JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA, TEODOLINO GUEDES 

DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIEL FABIAN DA SILVA - 

OAB:14.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo com Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por José de Arimatéia Barbosa e Teodolino 

Guedes da Silva Lima, titulares dos Cartórios de Registro de Imóveis e 

Cartório de Notas, em face do Município de Campo Novo do Parecis/MT 

visando o reconhecimento de inexigibilidade de cobrança de ISSQN sobre 

a totalidade dos rendimentos dos seus respectivos tabelionatos.

2. Atribuem a causa o valor irrisório de R$1.000,00.

3. Ocorre que conforme entendimento jurisprudencial, o valor da causa em 

ações declaratória deve ser atribuído com base com proveito econômico 

pretendido.

4. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. VALOR DA 

CAUSA.

CORRESPONDÊNCIA AO SEU CONTEÚDO ECONÔMICO. PRECEDENTES.

1. A orientação de ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta 

Corte é firme no sentido de que, ainda que se trate de ação declaratória de 

inexigibilidade de tributo, o valor da causa deve corresponder ao benefício 

que se pretende obter com a demanda.

2. Precedentes: REsp 1296728/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp 162.074/RJ, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.6.2012; e AgRg no AREsp 13.495/PR, 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.4.2012.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 356.967/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 

17/09/2013)Cumpra-se, expedindo o necessário.

5. Dessa forma, entendo que mesmo quando não se mostra possível 

determinar o valor exato, deverá ser este fixado por estimativa, situação 

que pode ser aplicada ao presente caso.

6. Ademais, embora haja pedido de natureza cautelar no bojo da presente 

demanda, qual seja, o depósito judicial dos tributos, verifico que o mesmo 

fora proposto em conjunto com a ação principal, de forma que o valor da 

causa deve equivaler à estimativa do proveito econômico pretendido, não 

comportando a indicação de valores aleatórios irrisórios.

7. Dito isso, com fundamento no art.292, §3º do CPC, DETERMINO aos 

autores que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendem a inicial atribuindo 

valor correto à causa, que deverá ser calculado com base nos 12 últimos 

recolhimentos de ISSQN de ambos os cartórios na forma que se pretende 

ver declarada a inexigibilidade do mesmo, procedendo com o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias em igual prazo, sob pena de indeferimento 

da inicial.

8. Intimem-se.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16012 Nr: 2922-42.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SPEROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

2. Nesse passo, diante da inércia injustificada do exequente em promover 

os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) dias, com 

base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.

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;

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

4. P. I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2265 Nr: 2107-21.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos EM PLANO E TRABALHO.

1. BANCO DO BRASIL S/A e REMEGIO URIVAL MOMESSO postulam a 

homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 45/48, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100880 Nr: 2427-07.2018.811.0050

 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: MINOZZO & MINOZZO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE).
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT, MARCOS BOTELHO LUCIDOS - OAB:11.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Declaratório de Exclusão do Regime 

Simples Nacional C/C Consignação dos Valores Devidos e Pedido de 

Tutela de Urgência proposto por Minozzo e Minozzo LTDA – ME em face 

do Estado de Mato Grosso.

2. Analisando-os, verifica-se que o valor da causa não excede o patamar 

de 60 (sessenta) salários mínimos e o seu objeto não cinge-se a 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 2º, parágrafo 1º, da lei n.º 

12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2009.

3. Portanto, partindo desta premissa, podemos concluir que a Justiça 

Comum Estadual é incompetente para o processamento do feito, eis que 

na presente Comarca já encontra-se instalado o Juizado da Fazenda 

Pública.

4. Nestes casos, o parágrafo 4º do artigo 2º da lei n.º 12.153, de 22 de 

Dezembro do ano de 2009 é claro ao aduzir:

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

5. Portanto, tratando-se de caso de incompetência absoluta da Justiça 

Estadual, caso é de imediato declínio de competência para o Juizado da 

Fazenda Pública.

6. Diante do exposto, declaro incompetente a presente unidade 

jurisdicional para o processo e julgamento do presente feito, determinando 

sua remessa para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca.

7. Procedam as baixas e anotações pertinentes e remetam-se os autos ao 

juízo competente.

8. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23939 Nr: 586-60.2007.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CAMPREGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Depósito.

2. Diante da tentativa de citação inexitosa do requerido (fl.126), 

determinou-se a expedição de edital (fl.129).

3. Nomeado curador, a contestação por negativa geral foi apresentada às 

fls.141/143, sustentando a nulidade da citação por edital.

4. Os autos vieram conclusos.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando detidamente os autos verifico que, de fato, a citação do 

requerido por edital configura-se equivocada.

7. Conforme consta nos autos, a única tentativa de citação da parte 

contrária ocorreu às fl.126, via oficial de justiça, restando infrutífera.

8. Anoto que o requerente não comprovou nos autos qualquer tentativa de 

localização do requerido para que seja estabelecida a angularização 

processual.

9. Ademais, verifica-se que existe nos autos informação de endereço 

diverso daquele em que foi tentada a citação na ação de depósito.

10. Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser 

adotada somente quando esgotadas todas as tentativas de citação 

pessoal da parte ré, ou seja, devem ser exauridos os meios 

administrativos de localização da parte.

11. Ademais, cabe ao autor envidar esforços a fim de aperfeiçoar o ato 

citatório, de forma que o reconhecimento da nulidade da citação por edital 

é medida que se impõe.

12. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a citação de fl.134 

e os atos dela decorrentes.

13. Em consequência, INTIME-SE o requerente para trazer aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do requerido a fim de que 

seja promovida a efetiva citação ou comprove, mediante apresentação de 

documentos, a impossibilidade de localização de endereço atualizado, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

14. Com a apresentação de endereço atualizado, expeça-se o necessário 

para o cumprimento da citação.

 15. Após, manifeste-se o autor.

16. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96410 Nr: 341-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FRANCO PEDERIVA, RITA DE CÁSSIA TESTA 

PEDERIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI, VANIA 

REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por CLAUDIO FRANCO PEDERIVA e RITA DE CÁSSIA 

TESTA PEDERIVA em face de GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI e VÂNIA 

REGINA DE OLIVEIRA.

2. Sustentam os requerentes que são os legítimos proprietários do imóvel 

descrito na exordial, adquirido por meio de Leilão junto ao Banco Brasilian 

Securities Companhia de Securitização conforme atesta a Escritura 

Pública de Venda e Compra juntada aos autos.

3. O requerido se recusa a desocupar o bem.

4. Cumpre salientar que a autora tinha ciência da presença do requerido 

no imóvel no momento da compra, posto que consignado em ata de 

arrematação que a desocupação corre por conta do arrematante.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja imitido na 

posse, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado.

8. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

9. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que 

seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a 

parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

10. Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito 

da requerente, a título de cognição sumária, mormente considerando 

tratar-se de ação complexa, envolvendo direito de posse, o que evidencia 

a necessidade de maior instrução probatória.

11. Isto porque embora haja ata de arrematação e contrato de compra e 

venda, não há matrícula atualizada do imóvel com a averbação da venda 

ou efetiva transferência.

12. Nesse diapasão, o indeferimento é medida que se impõe.

13. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de imitir o requerente na 

posse.

14. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 12 de setembro de 

2018, às 13h15min, a se realizar no CEJUSC.

15. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

16. 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).

17. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

18. Intimem-se.

 19. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99228 Nr: 1664-06.2018.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SILVIO CATTANEO - 

OAB:19866-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por IZAIAS PEREIRA 

ALVES E GEROSINA MARIA DE JESUS ALVES.

2. Os requerentes acordaram quanto ao divórcio e partilha de bens e, 

inexistindo filhos menores ou incapazes, pugnam pela homologação.

3. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

4. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 5. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

6. No que tange ao divórcio, a separação de fato restou satisfatoriamente 

comprovada nos autos, estando patente a inviabilidade e impossibilidade 

de reconciliação.

 7. Não há mais que se exigir lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º 

do artigo 226 da CF, com a alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe 

simplesmente que “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

 8. Assim, a dissolução da sociedade conjugal é medida que se impõe.

9. No mais, o acordo avençado entre as partes se mostra hígido, eis que 

satisfatoriamente resguardados os interesses dos envolvidos.

10. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo apresentado na peça inicial e, consequentemente, 

nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição Federal, c/c 1.571, IV 

do Código Civil e art.24, §único da Lei do Divórcio, decretar o divórcio 

IZAIAS PEREIRA ALVES E GEROSINA MARIA DE JESUS ALVES.

11. Nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n. 6.515/77, concedo ao cônjuge 

virago o direito de voltar a usar o nome de solteira, qual seja, GEROSINA 

MARIA DE JESUS.

12. Por fim, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

13. Expeçam-se os competentes ofícios e mandados.

14. P. I.C.

15. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23915 Nr: 574-46.2007.811.0050

 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: RIO DO SANGUE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID, 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:10.068, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:10931

 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, 

efetuando o depósito dos honorários periciais.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99542 Nr: 1798-33.2018.811.0050

 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: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIMAR ORLANDO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, 

às 13h00min, a se realizar no CEJUSC.

2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

3. 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).

4. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91468 Nr: 2687-21.2017.811.0050

 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: VN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69572 Nr: 2933-22.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & FURTADO LTDA ME, JORGE 

ANTÔNIO MACHADO, JUNIOR AUGUSTO FURTADO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Manifesta-se o autor pela citação por edital do requerido.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houve uma tentativa 
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de citação da parte adversa, que ocorreu via correspondência registrada.

4. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fls.72/73.

6. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

7. 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.

8. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

9. Após, façam os autos conclusos.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68296 Nr: 2074-06.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR CARLINHOS GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL, PROCURADORIA 

FEDERAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução.

2. O feito principal foi extinto pelo pagamento do débito exequendo.

3. Os autos vieram conclusos.

4. Decido.

5. Pois bem.

6. Analisando os autos, verifico que a ação principal foi extinta com 

resolução do mérito.

7. Considerando que a presente demanda trata-se de incidente 

processual, cujo objeto cujo objeto é irresignação do executado quanto à 

suposta dívida cobrada, não havendo mais interesse do credor na 

execução do débito posto que devidamente quitado, o feito deve ser 

extinto sem resolução do mérito.

8. Isto posto, com fundamento no art.485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

9. Custas pelo embargado.

10. P. I.C.

11. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71195 Nr: 4157-92.2014.811.0050

 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: GLADEMIR HENRIQUE ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA, NILSE MINUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Monitória.

2. Devidamente intimada para o regular impulsionamento do feito, a parte 

autoriae permaneceu inerte.

3. Nesse passo, diante da inércia injustificada do requerente em promover 

os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) dias, com 

base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.

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;

4. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62644 Nr: 618-55.2013.811.0050

 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: ODAIR COPINI, ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660/MT, RAQUEL DE FARIA GIANELLI - 

OAB:15.820/MT, ROGERIO DE AVELAR - OAB:12303-A

 Vistos, etc.

1. Proceda a atualização do cadastro das partes quanto à representação 

processual.

2. Oportunamente, DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 02 de agosto de 2018, às 14h00min.

3. INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67485 Nr: 1457-46.2014.811.0050

 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: Flordenice Marques Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Estado de Mato 

Grosso.

2. Analisando os autos, verifico que o exequente não juntou aos autos os 

cálculos para que se proceda a execução, conforme previsto no art.534 

do CPC, requerendo que seja feito pela Contadoria Judicial.

3. No entanto, uma vez que o exequente não comprovou a existência de 

qualquer empecilho que a inviabilize de proceder a sua elaboração 

INDEFIRO tal pedido.

 4. Assim, INTIME-SE o exequente para apresentação do débito 

discriminado em 05 (cinco) dias, ou proceda na forma do art.509 e 

seguintes do CPC.

5. Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66421 Nr: 461-48.2014.811.0050

 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: TERESINHA LUKRAFKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Estado de Mato 

Grosso.

2. Analisando os autos, verifico que o exequente não juntou aos autos os 

cálculos para que se proceda a execução, conforme previsto no art.534 

do CPC, requerendo que seja feito pela Contadoria Judicial.

3. No entanto, uma vez que o exequente não comprovou a existência de 

qualquer empecilho que a inviabilize de proceder a sua elaboração 

INDEFIRO tal pedido.

 4. Assim, INTIME-SE o exequente para apresentação do débito 

discriminado em 05 (cinco) dias, ou proceda na forma do art.509 e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 306 de 657



seguintes do CPC.

5. Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98569 Nr: 1376-58.2018.811.0050

 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: DAL MORA & CIA. LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8.268-B/MT, SANDRO LANZARINI - OAB:11.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Vistos, etc.

1. Ante o declínio da competência da 2ª Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT, para este juízo, conforme decisão de fls. 112/112, ratifico os 

atos processuais praticados, com fundamento no artigo 64, § 4°, do 

Código de Processo Civil.

 2. Em consequência, Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso 

haja interesse na produção de prova oral.

3. Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 3356-16.2013.811.0050

 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: ALVIAR ROTHER, EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14.442 -B, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, 

IVAN MOREIRA - OAB:81931- SP, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCIO 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O

 Vistos, etc.

1. DEFIRO a produção de prova documental pleiteada pelo requerido e, 

com fundamente no art.396 do CPC, DETERMINO ao autor que traga aos 

autos os contratos mencionados na escritura pública de confissão de 

dívida especificado às fls.14/16, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. DEFIRO ainda, a produção de prova pericial e, para tanto, nomeio o 

Contador WELBER DE CARVALHO BATISTA, com sede na Av. Rodolfo 

Ulrich, nº86NE, Apartamento 03, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Campo 

Novo do Parecis/MT, Fone (65) 9 9969-4967 ou (65) 3382-6212, para 

realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da cumulação no contrato 

objeto da demanda.

3. Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

 4. Havendo concordância, proceda-se a parte ré o depósito no prazo de 

10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 

1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

5. Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

6. Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

7. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data designada para o início dos trabalhos.

8. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. Intimem-se.

 10. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78029 Nr: 3993-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:7619/MT

 Vistos, em correição.

Determino seja dado fiel cumprimento ao quanto disposto no na Ordem de 

Serviço nº 001/2016-GAB, bem assim ao artigo 1.691, da CNGC-TJ/MT, 

devendo oportunizar a Defesa sua manifestação quanto ao pleito 

ministerial aportado às f. 619-621, em atendimento aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa.

Assim, intime-se o reeducando, por meio de seu advogado constituído, via 

publicação no DJE, para, querendo, apresentar manifestação nos autos 

quanto ao pleito de f. 619-621.

Cumprida a determinação supra ou decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 1572-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE CRISTINA VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 8784

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 289), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 286.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 16/11/2018, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94287 Nr: 4352-72.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 76), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 75.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, atentando-se para o novo endereço indicado pelo 

reeducando à f. 77.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 14/10/2019, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 878-11.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIUARA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 552), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado às f. 549-550.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo à recuperanda para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 27/05/2019, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89106 Nr: 1257-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 53), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 48.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando o cumprimento da pena 

pelo reeducando.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime aberto.

Após, colha-se o parecer ministerial, e em seguida intime-se a Defesa do 

reeducando.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Autos: 5247-64.2016.8.11.0051 (Código 116129)

Vistos, etc.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão constante da inicial e 

determino que proceda a averbação dos dados paternos na Certidão de 

Nascimento Matrícula n.º 065268 01 55 2016 100032 240 0011940 59, do 

2.º Serviço Notarial e Registral Nesken desta Comarca, incluindo o nome 

de CHARLES BRITO DE SOUZA, filho de Hernandes Pereira de Souza e 

Maria Nazaré Brito de Souza, nascido aos 09.01.1993, natural de 

Cuiabá-MT, como pai biológico de Matheus Kawan Figueiredo, devendo a 

serventia encaminhar à Diretoria do Foro certidão de nascimento original, 

devidamente averbada, para entrega à avó paterna, conforme 

manifestação do Ministério Público, haja vista a Representação que 

determinou o acolhimento da criança em questão. (Código 127449).

Expeça-se o necessário.

 Após as cautelas de praxe, certifique-se e arquive-se.

 Cumpra-se.

 Campo Verde-MT, 03 de julho de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito Diretora do Foro, em substituição legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79155 Nr: 3969-33.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei de Oliveira Lopes, Amazon 

Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Silva Ferreira - 

OAB:19770/MT, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, 

Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Julio Santana da Rosa Neto, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 23731-O/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 1887-29.2013.811.0051

 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: José Fermiano, Luzia Aparecida da Silva Fermiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Fermiano da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Leví Moroz, inscrito na OAB/MT 

sob o nº. 6402-A/MT, para proceder à devolução destes autos, bem como 

de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do 

CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10192 Nr: 1771-38.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudi Caetano Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Luiz Foletto, inscrito na OAB/MT 

sob o nº. 5282-B/MT, para proceder à devolução destes autos, bem como 

de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do 

CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13617 Nr: 3079-75.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPB, IRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Otávio Trovo Marques 

de Souza - OAB:

 Através da presente INTIMO a advogada Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister, inscrita na OAB/MT sob o nº. 16311/MT, para 

proceder à devolução destes autos, bem como de seus apensos se 
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houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32011 Nr: 2125-53.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineis Dourado de Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069-A/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Valdir Ariones Pimpinati Júnior, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 6145-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27569 Nr: 1681-54.2009.811.0051

 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: Reinaldo Jerônimo de Aguiar, Viviane Borges Geraldino 

Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico de Oliveira Costa Neto, Claudia Marcela 

de Mantova Cardoso Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Valdir Ariones Pimpinati Júnior, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 6145-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80171 Nr: 459-75.2014.811.0051

 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: Francisco Carlos Torres da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi, Benjamim 

Zandonadi, Solange Rocha Faria Zandonadi, Renata Faria Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Valdir Ariones Pimpinati Júnior, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 6145-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78914 Nr: 3743-28.2013.811.0051

 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: Emmilly Emmanuelly Carvalho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Walter Junio Alves dos Santos, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 18126/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85217 Nr: 3870-29.2014.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Paulo Barbosa, Inaiara Rodrigues 

Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Através da presente INTIMO a advogada Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister, inscrita na OAB/MT sob o nº. 16311/MT, para 

proceder à devolução destes autos, bem como de seus apensos se 

houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119297 Nr: 848-55.2017.811.0051

 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: Cirley Lopes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 848-55.2017.811.0051 – 119297

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25475 Nr: 3396-68.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalir Mores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Dias de Campos - 

OAB:7403/MT, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, dando à lide resolução de 

mérito.CONDENO a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, fixados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa, levando-se em consideração, especialmente, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional. Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 

eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71241 Nr: 237-78.2012.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cregio de Queiroz Venancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:OAB/RS 48.104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 

4482/0, Marcelo Luiz Keller - OAB:OAB/MG 105411, Renan Nadaf 

Gusmão - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DEFIRO parcialmente os pedidos aduzidos na presente ação 

cautelar para determinar apenas a notificação do Requerido dos termos da 

inicial, entregando-se ao notificado cópia da petição inicial. Custas pelo 

Requerente.Sem honorários, dada a natureza voluntária da 

ação.Cumpra-se.  In t ime-se.  Expeça-se  o  necessár io .À s 

providências.Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86850 Nr: 4473-05.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍMPIA GRAFF SCHEUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, se erro houve, foi de julgamento, não se verificando na 

decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que 

autorize o recebimento dos presentes embargos de declaração. Decido. 

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante. 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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118176 Nr: 308-07.2017.811.0051

 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: LAAMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSRM, TRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATACINO TEIXEIRA GOMES - 

OAB:10301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 Autos n° 308-07.2017.811.0051 - 118176

Negatória de Paternidade

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Procurador do Requerido, impossível o deferimento 

conforme pretendido.

A toda evidência, não se ignora a dificuldade que o Requerido tem 

enfrentado em receber o débito alimentar, no entanto, tal justificativa, por 

si só, não tem o condão de afastar a faculdade do Requerente de praticar 

alguns atos processuais no foro de sua residência, entre eles, a coleta do 

material genético.

Assim, EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Campo Grande 

para a coleta do material genético do Requerente.

 Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115372 Nr: 4853-57.2016.811.0051

 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: Implementos Agrícolas Jan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4853-57.2016.811.0051 - 115372

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Subscritor da Requerida, somente é permitido o 

cancelamento da prévia audiência de conciliação com a concordância 

expressa do Requerido.

Assim, INDEFIRO o pedido de cancelamento da referida audiência.

Em continuidade, ao que diz respeito à audiência anteriormente designada, 

anota-se que, por força de Portaria expedida pelo Presidente do Tribunal 

de Justiça nº. 724/2018-DGTJ-PRES, na aludida data o expediente foi 

suspenso, impossibilitando, assim, a realização do referido ato.

Isto posto, ENCAMINHEM-SE os autos ao Núcleo de Conciliação desta 

Comarca para designação de nova data para a realização da referida 

audiência.

No mais, CUMPRA-SE conforme despacho anterior.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130926 Nr: 6298-76.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 485, I, do NCPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos iniciais para manter a criança Heloísa Asato 

Santana com a Requerente, confirmando a liminar concedida.CONDENO o 

Requerido ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais 

desde logo arbitrados em R$ 4.173,30, na forma do item 3.2, da tabela XI 

da Resolução 96/2007 da OAB/MT.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 

20 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141461 Nr: 1040-51.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érika Maryama Saleh Eireli EPP, Erika Maryama 

Saleh, Jamil Ahmed Saleh

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:11752

 Autos n° 1040-51.2018.811.0051 - 141461ExecuçãoDecisão.Vistos 

etc..Assim, nos termos do art. 859 do NCPC, DETERMINO a penhora dos 

direitos dos Executados perante a instituição financeira Caixa Econômica 

Federal – OP. 734 nº. 734338.0003.00000018-5, na condição de credor 

fiduciário dos aqui Devedores.INTIME-SE, pois, a precitada instituição, na 

pessoa de seu representante local, para que, conforme a hipótese, 

deposite eventual saldo dos Executados em conta judicial, vinculada ao 

presente feito, ou para que apresente só em juízo o termo de quitação da 

dívida.SOLICITEM-SE da instituição financeira, ainda, informações acerca 

do contrato de empréstimo para o qual se conferiu a garantia fiduciária 

mencionada nesta decisão. A instituição financeira deverá informar a 

existência de eventual penhora anterior.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 de junho de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135681 Nr: 8617-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineidi Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 09 de 

maio de 2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única 

vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 21 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113323 Nr: 4001-33.2016.811.0051

 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: ERNANE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIME-SE o Executado, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional 

de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento do prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação, independentemente de nova 

notificação, para interposição de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada 

às matérias arroladas no art. 525, § 1º, do NCPC.Feito o pagamento, 

AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor depositado a conta 

corrente a ser especificada pela Parte Exequente. Depois, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Não havendo pagamento 

espontâneo, DETERMINO a abertura do procedimento de cumprimento de 

sentença, com a devida alteração no Sistema Apolo e na capa dos 

autos.Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do 

art. 517 do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial 

transitada em julgado. No mais, INTIME-SE a antiga procuradora Dra. 

Aparecida Voine de Souza Neri, para que requeira o que de 

direi to.Cumpra-se.  Int ime-se.  Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143876 Nr: 2176-83.2018.811.0051

 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: Mary Teresinha Antoniolli Stange

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a produção de prova pericial e testemunhal.Quanto a prova 

testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

dias, sob pena de preclusão.Não sendo feita a intimação das 

Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, presumir-se-á 

pela desistência da produção da. No que se refere à prova pericial, e 

considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais). INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 

15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem necessário. 

Uma vez que o Requerido já apresentou seus quesitos, o Requerente 

poderá, se assim quiser, indicar os seus próprios quesitos. Esgotado o 

aludido prazo de quinze dias, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá 

ser feito no prazo máximo de 40 dias e o laudo deverá ser apresentado 

nos 10 (dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes 

para que apresentem manifestação, no prazo de 15 dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.Por fim, apresentados os pareceres, e inexistindo 

pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, INTIMEM-SE 

as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, apresentem 

suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113935 Nr: 4278-49.2016.811.0051

 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: Risio Francisco Carvalho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Yamashita Mariano, Leandro Soares 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO PROGETTI 

PASCHOAL - OAB:5657

 Autos nº. 4278-49.2016.811.0051 - 113935

Anulatória

Despacho.

Vistos etc.

AGUARDE-SE o cumprimento de todas as diligências mencionadas na 

decisão anterior.

Após, CONCLUSOS.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87415 Nr: 4898-32.2014.811.0051

 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: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis, Antonio Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 4898-32.2014.811.0051 - 87415MonitóriaDecisão.Vistos 
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etc..Dessa forma, não conheço dos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140276 Nr: 501-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCM Construtora Centro Minas Ltda, Maria De 

Aquino Mendes Leite, Cristiano Lorenci Junqueira, Luiz Fernando Lorenci 

Junqueira, Luiz Otavio Fontes Junqueira, Luciano De Aquino Mendes Leite, 

Juliane De Aquino Mendes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Almeida de Lima - 

OAB:44.419/MG, Luciano Henriques de Castro - OAB:40.744/MG, 

Paulo da Gama Torres - OAB:55.288/MG

 Autos n° 501-85.2018.811.0051 - 140276

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

À partida, ao contrário do alegado pela Executada, no presente caso, não 

se reconhece o instituto de conexão.

Por outro lado, segundo o art. 28 da LEF, as partes podem requerer a 

união de processos contra o mesmo devedor. Veja:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da 

unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra 

o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão 

redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.”

Isso posto, determino a reunião dos feitos ajuizados pela Fazenda Pública 

Municipal em face de CC Construtora Centro Minas Ltda. – número 

2595-74.2016.811.0051, código 110415), remetendo estes autos à 

Segunda Vara, a fim de evitar-se a ocorrência de decisões conflitantes.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115444 Nr: 4891-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4891-69.2016.811.0051 -115444

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Renajud, verificou-se situação impeditiva da 

pretensão da Exequente, notadamente consistente na anotação de 

gravame de alienação fiduciária.

Como bem se sabe, os bens gravados com alienação fiduciária são 

impenhoráveis.

Realmente, em relação a tal categoria de bens, constituiu-se direito real em 

garantia, por meio de alienação fiduciária em benefício de terceiros. A toda 

evidência, ao lado dessa especial categoria de garantia, coloca-se outra, 

de direito real de garantia, do qual serve como exemplo a hipoteca.

Nas hipóteses de direito real em garantia, tal como a alienação fiduciária, 

transfere-se o próprio domínio da coisa ao credor, só resolvendo-se a 

propriedade com a quitação integral da dívida.

Consequentemente, a transferência da propriedade, mais do que simples 

instituição de um direito de garantia que não afeta o domínio, impede que, 

por outras dívidas, seja a coisa afetada em benefício de terceiros.

Em outras palavras, o bem alienado fiduciariamente, por não pertencer ao 

devedor, mas a terceiro credor, não pode ser gravado por penhora. 

Nesse mesmo sentido é a posição doutrinária e jurisprudencial dominante, 

essa última representada pelo seguinte acórdão:

 “O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do 

devedor, não pode ser objeto de penhora (REsp 679821/DF).” (TJ-MT; AI 

83037/2015)

Assim, a impenhorabilidade anunciada, entre outras consequências, 

impede o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao bem 

penhorado, notadamente ao de adjudicação.

Dessa forma, INTMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se aos autos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136563 Nr: 9063-20.2017.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9063-20.2017.811.0051 - 136563

Divórcio

Sentença.

Vistos etc.

George Carlos Vieira, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação de 

divórcio em face de Maria Odilia Ferreira Santos, igualmente qualificada, 

visando à extinção do vínculo conjugal.

Durante o processamento do feito, as Partes compuseram-se 

amigavelmente colocando fim ao vínculo conjugal.

É o relatório. Decido.

Os direitos disponíveis tratados no acordo, porque de livre disposição 

pelas Partes, não impedem a homologação pretendida.

Isto posto, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as Partes.

Nos termos do art. 90, § 3º do NCPC, sem custas. CONDENO a Requerida 

ao pagamento dos honorários sucumbenciais desde logo arbitrados em R$ 

6.677,76, nos termos do item 15.2 da Tabela XI da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

EXPEÇAM-SE os mandados para a averbação e inscrição necessárias.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140308 Nr: 515-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Baldo Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocele Lis Kirschner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 515-69.2018.811.0051 - 140308

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 17 de setembro de 2018, às 15:00 de Mato Grosso, 

oportunidade em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas 

alegações.
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As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16086 Nr: 1988-13.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, MHRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Maria Balçante Costa - 

OAB:8030B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Cristina Maria Balçante Costa, 

inscrita na OAB/SP sob o nº. 123.939/SP, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 537-06.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Cristina Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:4215

 Através da presente INTIMO a advogada Daniela Ivo dos Santos, inscrita 

na OAB/MT sob o nº. 20489/O, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74700 Nr: 3698-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Cristina Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Benedita Corrêa - 

OAB:OAB/MT 12.179

 Através da presente INTIMO a advogada Daniela Ivo dos Santos, inscrita 

na OAB/MT sob o nº. 20489/O, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145087 Nr: 2696-43.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzito Pinheiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33695 Nr: 242-37.2011.811.0051

 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: Lurdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, José Aparecido Martins Junior - OAB:12.375-A/MT, 

Sonia Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Gabriel Lorenzzatto, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 20692-O/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 266-36.2009.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Evaldo Rezende Fernandes, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 3610/MT, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19915 Nr: 2247-71.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica e Editora Cidade, Ângela Maria 

Gimenez, Evaldo Rezende Fernandes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Evaldo Rezende Fernandes, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 3610/MT, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 4315 Nr: 217-39.2002.811.0051

 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: Laerte Brasileiro de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamil Indústria e Comércio de Milho e Derivados 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Evaldo Rezende Fernandes, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 3610/MT, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16024 Nr: 1929-25.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terraplenagem Ipê Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Luciano Ribeiro 

Caetano - OAB:148.754

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82341 Nr: 2064-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Signorini & Apolinário Ltda ME, Mauro Rogerio 

Signorini, Sandra Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78752 Nr: 3599-54.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Costa Filho-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27008 Nr: 1115-08.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesi Legramente, Gesi Legramante Selva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76682 Nr: 1643-03.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Freitas & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33587 Nr: 132-38.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avesul Comércio de Equipamentos Ltda - ME, 

Ivaldo Francisco Português de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16021 Nr: 1939-69.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ferreira Lima EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16639 Nr: 2541-60.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martin Francisco Salzedas Crivellente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82337 Nr: 2060-19.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granzotto & Granzotto Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35871 Nr: 2411-94.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guidone Romeu Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 140-15.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda T. B. Barbieri EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Cláudio Brandão - 

OAB:19145/O

 Através da presente INTIMO a advogada Eliane Moreno Heidgger da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 2287-B/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9924 Nr: 1507-21.2004.811.0051

 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: Félix Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodora Ferreira da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abílio Custódio de Melo - 

OAB:5945-B, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Leví Moroz - 

OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25302 Nr: 3251-12.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa, Rute Marques Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Kelton Alfredro Volpe - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77844 Nr: 2746-45.2013.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Presa, Rute Marques Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Agro Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelton Alfredro Volpe - 

OAB:19741/O

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76778 Nr: 1741-85.2013.811.0051

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71110 Nr: 109-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa, Anderson Sérgio dos Santos, 

Sheila Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34053 Nr: 595-77.2011.811.0051
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71337 Nr: 331-26.2012.811.0051

 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: Rosangela Coldebella Camillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Camillo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76241 Nr: 1199-67.2013.811.0051

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joramil Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Victor Cordora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76671 Nr: 1632-71.2013.811.0051

 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: Joramil Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Victor Cordora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71875 Nr: 864-82.2012.811.0051

 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: Maria José Bispo Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78318 Nr: 3179-49.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Makoto Kanekiyo, Rosa de Oliveira Kanekyo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28369 Nr: 2471-38.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Fernando Lehnen, Jacqueline Izolde 

Lehnen, Itamir Gomes de Rezende, Carmem Cassemira de Lima Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Pacheco de Rezende 

- OAB:3244-N, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Mário 

Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23715 Nr: 1676-66.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLA, RLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Demercio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127269 Nr: 4402-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cesar Crema

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Carlos de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132826 Nr: 7327-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tessaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento de mandado. É o que 

me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88729 Nr: 404-90.2015.811.0051

 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: Robson Roling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92858 Nr: 1573-15.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Adalto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 INTIMO a parte autora para se manifestar acerca da impugnação, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104931 Nr: 900-85.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Aparecida Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal, querendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98844 Nr: 3688-09.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Marques Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Certifico que a parte executada intimada para cumprimento de sentença, 

via DJE 10245, publicado em 27/04/18, deixou decorrer o prazo e nada 

manifestou. INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91178 Nr: 1102-96.2015.811.0051

 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 Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rossi, Claudineia Regina Paião Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93493 Nr: 1834-77.2015.811.0051

 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: Hélio Adalto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 INTIMO a parte autora para formalizar o pedido de cumprimento de 

sentença, carreando aos autos planilha do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89001 Nr: 486-24.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.M. da Silva Tavares & Cia Ltda ME, Alexandre 

Adaelsio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arte Móveis Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado intimado deixou decorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data. INTIMO o exequente para impulsionar o 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78968 Nr: 3792-69.2013.811.0051

 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: Banco CNH Capital S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo, Pedro Paulo Guollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Zaitter - 

OAB:47.325-PR, Esio de Oliveira Souza Filho - OAB:OAB/MT 

15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Marcos 

Antonio Zaitter - OAB:8.740-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé que, a parte executada foi devidamente intimada 

através do DJE nº 10246, publicado no dia 30/04/2018 e não apresentou 

comprovante de pagamento nesta secretaria e não impugnou a presente 

execução.

Certifico que, intimo o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente a sua planilha de débito devidamente atualizada, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71524 Nr: 515-79.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Aparecida Oliari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Natalício Bertoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONORIO 

LAZZARI - OAB:9381/O, Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Certifico e dou fé que, a parte executada foi devidamente intimada 

através do DJE nº 10251, publicado no dia 08/05/2018 e não apresentou 

comprovante de pagamento nesta secretaria e não impugnou a presente 

execução.

Certifico que, intimo o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente a sua planilha de débito devidamente atualizada, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122019 Nr: 2066-21.2017.811.0051

 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: EDERLANDIO MIRANDA BORBOREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Ricardo 

Batista Damásio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto dos Anjos Luiz 

Rodrigues - OAB:SP/67.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que entender 

de direito, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78317 Nr: 3178-64.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico que, a parte executada devidamente intimada através do DJE nº 

10244 publicado no dia 26/04/2018, deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data. INTIMO a parte exequente para 

impulsionar o feito, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132354 Nr: 7077-31.2017.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MT 14.258-A, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente BANCO DO BRASIL 

S/A, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

14/08/2018, às 15h45min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132354 Nr: 7077-31.2017.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 629-18.2012.811.0051

 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: Sebastiana Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO, a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. É o que 

me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108612 Nr: 2016-29.2016.811.0051

 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: João Batista Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691A

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80903 Nr: 1065-06.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Lopes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucindo Lopes Dias - 

OAB:10646-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o executado foi citado e deixou decorrer o prazo e 
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nada manifestou até a presente data. Que, INTIMO o exequente a fim de 

requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128097 Nr: 4792-65.2017.811.0051

 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: Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, Dirceu 

Belarmino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15.523

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108575 Nr: 2001-60.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimemento 

RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hednilton Xavier de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte autora para se manifestar acerca dos embargos de 

declaração, no prazo de 05 (cinco)dias, querendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117458 Nr: 6085-07.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claurena Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108860 Nr: 2061-33.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (JARDIM IPANEMA), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143037 Nr: 1758-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Estevo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Geverton Vater

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 Autos n° 1758-48.2018.811.0051 - 143037

Embargos à Execução

Sentença.

Vistos etc.

Aline Estevo da Silva, devidamente qualificada, opôs os presentes 

embargos à execução ajuizada por Luciano Geverton Vater, igualmente 

qualificado.

Nos autos do processo de execução nº 1758-48.2018.811.0051, Código 

143037, a Embargante reconheceu o débito e efetuou acordo para 

quitação integral da dívida.

É o relato do necessário. Fundamento.

Uma vez que a referida execução já foi extinta pelo acordo celebrado 

entre as Partes, observa-se a superveniente falta de interesse processual 

na análise judicial dos pedidos ora aduzidos.

Isso posto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO extintos os presentes embargos, dada o reconhecimento do 

débito.

Sem custas, nos termos do art. 90, § 3º do NCPC. Honorários conforme 

acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136448 Nr: 8980-04.2017.811.0051

 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: Aparecida Maria Prati Angonese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8980-04.2017.811.0051 – 136448

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 
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poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 2104 Nr: 300-26.2000.811.0051

 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): Bernardino Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredro Volpe - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte executada para se manifestar 

acerca dos embargos de declaração, no prazo legal.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108860 Nr: 2061-33.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2061-33.2016.811.0051 (Código 108860).

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos etc.

Considerando a informação constante na certidão de Ref. 22, noticiando 

que a empresa requerida recentemente ingressou com recuperação 

judicial (código 125251), ocasião em que informa seu endereço como 

sendo: RUA SANTA MARIA, n.º 875, POSTO IPANEMA, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Sem prejuízo, DEVERÁ ser expedido o competente mandado de citação a 

ser cumprido na referida adresse, eis que houve apenas a tentativa de 

localização do bem.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 18 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81030 Nr: 1161-21.2014.811.0051

 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: Marcio Albanez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8.312/MT, Sofia Alexandra Mascarenhas - OAB:7.102-B/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20955 Nr: 1673-46.2009.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair José Parzianello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Nagib Kruger - OAB:4419/MT, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos, etc.

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela petição da parte exequente de fl. 

428, que houve a total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas se houver, pelo executado.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62326 Nr: 2283-33.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGARÇAS AUTO POSTO LTDA, ANDRE LUIZ BUENO 

CURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON GUEDES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-de de procedimento em fase de cumprimento de sentença ajuizada 

por Aragarças Auto Posto Ltda em face de Idelson Guedes da Silva -ME, 

ambos qualificados nos autos.

 Nas fl. 51/52 as partes peticionaram informando que entabularam acordo, 

requerendo a homologação.

 No caso em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições 

do acordo que pretendem seja homologado.

 O art. 840 do Código Civil estabelece que:

 É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

 Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação.

 Destarte, a homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser 

feita única e exclusivamente por sentença, para que se torne um título 

executivo judicial.

 No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no 

litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação do 

judiciário na solvência da demanda.

 Portanto, a homologação do acordo é medida que se impõe e, acaso haja 

o seu descumprimento, caberá ao prejudicado requerer a continuidade 

sincrética do processo pela fase de cumprimento de sentença e/ou ajuizar 

o processo de execução cabível.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 86/88 dos autos, mediante as condições nele 
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estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

 Custas e honorários conforme o entabulado entre as partes.

 Proceda-se com a baixa em eventuais penhoras.

 Após as anotações de praxe, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26549 Nr: 416-15.2011.811.0029

 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: Marlene Henrique 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, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 416-15.2011.811.0029 (26549)

Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da necessidade de 

nova instrução do feito ou se há interesse das partes no aproveitamento 

das provas, salientando que o silêncio das partes será interpretado como 

concordância.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 28 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52654 Nr: 3180-32.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Timóteo de Moraes

 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. 3180-32.2015.811.0029 (52654)

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fls. 36/37.

Expeça-se o necessário, conforme requerido no item “i” de fls. 37.

Após, conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 28 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18881 Nr: 2098-10.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melchior Fülber Caumo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plastibrax Ind. E Com. Imp. E Exp. De Art. E 

Plas. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido de fls. 90, nos termos do art. 921, parágrafo 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 321-38.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos, etc.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela petição de fls. 54 que houve a total 

quitação do débito.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62537 Nr: 2414-08.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSdC, VDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela petição de fls. 34 que houve a total 

quitação do débito.

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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BORGES FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDO PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CARLOS ANGELO DRUMM DE MORAIS (RÉU)

VALDIR PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CELMO IORA (RÉU)

MARIA DE LURDES OTTONI DA PAIXAO (RÉU)

ROMILDA PAIXAO MORAES (RÉU)

IRACI PAIXAO IORA (RÉU)

JOSELI VALERIO DA PAIXAO (RÉU)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o polo ativo 

acerca da realização da audiência de Conciliação designada para o dia 04 

de setembro de 2018, às 13 horas (MT), a ser realizada na sala de 

audiência do CEJUSC, no endereço Rua Miraguai, nº 601, Jardim Tropical, 

Canarana/MT. 04 de julho de 2018 - Soani Solange Wesolowski Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BORGES FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDO PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CARLOS ANGELO DRUMM DE MORAIS (RÉU)

VALDIR PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CELMO IORA (RÉU)

MARIA DE LURDES OTTONI DA PAIXAO (RÉU)

ROMILDA PAIXAO MORAES (RÉU)

IRACI PAIXAO IORA (RÉU)

JOSELI VALERIO DA PAIXAO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, junte nos autos 

o comprovante do recolhimento das guias de preparo para cumprimento da 

Carta Precatória para citação e intimação dos Requeridos na Comarca de 

Água Boa-MT. Canarana/MT 04/07/2018 - Soani Solange Wesolowski 

Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 2594-24.2017.811.0029

 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: DEUZINA AMORIM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTES DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:OAB/GO 36.692

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Requerida(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) Dayana Gonçalves Rosa, via 

DJE para comparecerem acompanhados de suas testemunhas na 

audiência de Instrução e Julgamento, desiganada para o dia 31/07/2018 às 

09h30min(MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45643 Nr: 1727-36.2014.811.0029

 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: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON NICOLAI, VALDIR NICOLAI, Maurício 

Jacson Weirich, Jefferson Nicolai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/PR 7.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 109, aguarde-se o prazo 

de suspensão por 90 (noventa ) dias. Decorrido o prazo intime-se o 

Requerente para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27358 Nr: 1227-72.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M G Beine Comercio - ME, Bartira Miranda 

Gardes Beine, Carlos Eduardo Ferri Beine, João Bosco Gardes, Maria 

Neusite Miranda Gardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli

FABIULA MÜLLER KOENIG, em resposta a solicitação de fls. 228, informo 

o link para depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Outrossim, 

comunico a impossibilidade de informar o nome do Sr. Oficial de Justiça, 

tendo em vista, que este só será liberado no momento da distribuição do 

mandado na Central de Mandados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-55.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI BERNADETE ANSCHAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito. Canarana-MT, 04 de 

julho de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106030 Nr: 2323-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucio da Silva Alexandre, Carlos Roberto 

Arantes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, 

nos termos da fundamentação, com fundamento no art. 312 do CPP, vez 

que presente a necessidade de resguardar a garantia da ordem 

pública.No mais, certifique-se quanto ao cumprimento do item IV da cota 

ministerial, devendo, DE IMEDIATO, ser cumprido a fim de, se for o caso, 

regredir o réu de regime.Quanto ao réu Gláucio da Silva Alexandre, CITE-O 

no endereço declinado na denúncia para responder à acusação. Fixo o 

prazo de 10 dias para o cumprimento, haja vista que o feito trata-se de réu 

preso.No que tange à renúncia apresentada pela causídica do acusado 
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Gláucio, verifico que não cumpriu os requisitos, pois há a necessidade da 

advogada notificar seu cliente da renúncia e para que o mesmo constitua 

novo advogado, ônus que incumbe à parte e não ao judiciário. Saliento, 

ademais, que o advogado é obrigado a representar seu cliente, mesmo 

após a renúncia ao mandato, pelo prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar 

prejuízo ao mandante (art. 5º, §3º, EAOAB).Na oportunidade em que a 

advogada juntar a renúncia devidamente instruída, deverá, ainda, 

apresentar o endereço atualizado do réu. Intime-a por DJE.Após, 

volvam-me conclusos para análise do art. 397 do CPP.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa do réu.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87077 Nr: 4195-17.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS DO MANSO HOTEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de ref.30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87237 Nr: 4339-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO E CIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de ref.40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101270 Nr: 145-74.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE 

ADMISSÃO NORTE DO PARANÁ E SUL DE SÃO PAULO – SICREDI NORTE 

SUL PR/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUCEMIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido apresentado pelos exequentes, uma vez que a 

incumbência de providenciar os dados necessários para a localização 

exata do imóvel, visando a satisfação do crédito, é da parte e não deste 

juízo. Ademais, ressalto não haver impossibilidade da parte em apresentar 

os referidos dados.

 Dessa maneira, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresente nos autos os dados necessários à localização do 

imóvel, sob pena de ser devolvida ao juízo deprecante a presente missiva.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103766 Nr: 1355-63.2018.811.0024

 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: Joãozito Silva da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 06 de agosto de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93201 Nr: 2553-72.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liony Rodrigues Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Considerando que o MP não apresentou o endereço das testemunhas 

faltantes, como já decidido na audiência, torno preclusa as oitivas.

Outrossim, DESIGNO o dia 23 de agosto de 2018, às 14h00min para 

interrogatório do acusado.

Ciência ao MP.

Intimem-se o réu e seu defensor.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81154 Nr: 1551-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JANES CLEYTE JUSTINO DE PADUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640/MS, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Em que pese os sucessivos pedidos de expedição de alvará, os mesmos 

já foram expedidos à ref. 57, em favor do autor, haja vista que foi 

indeferida a tutela para consignação em pagamento, bem como o feito foi 

extinto diante da desistência, cuja anuência foi dada pela requerida.

Assim, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88086 Nr: 418-87.2017.811.0024

 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. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO MARTINS JUNIOR ME, Otacílio 

Martins Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de 26.5.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte autora providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 
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despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte autora, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a parte autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86071 Nr: 3808-02.2016.811.0024

 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: Carlos Augusto Capocci - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorivane Guia da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se ação monitória ajuizada por CARLOS AUGUSTO CAPOCCI – ME 

em desfavor de LORIVANE GUIA DA SILVA SANTOS, pelos motivos 

narrados na inicial.

Juntou com a inicial os documentos que entendia pertinentes.

 Foi realizada a citação da parte demandada, tendo decorrido o prazo para 

apresentar embargos.

 Posteriormente, requereu a parte autora a realização de penhora via 

sistema ‘BacenJud’.

 É o breve relatório.

DECIDO.

O processo encontra-se sem manifestação da parte requerida, conforme 

se fez constar na certidão datada de 13.6.2017, dessa maneira, ante a 

revelia dos demandados, constitui-se, de pleno direito, título judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, consoante o disposto no 

artigo 701, § 2°, do CPC.

 Ressalto, ademais, que o pedido de penhora ‘on line’ se mostra 

manifestamente prematura, uma vez ainda não ter sido decorrido o prazo 

de intimação para manifestar na fase do cumprimento de sentença.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para converter o mandado 

inicial em mandado executivo, devendo o feito prosseguir na forma 

prevista no artigo 513 do CPC.

 Transitada em julgado, intime-se a parte executada, via AR, para pagar a 

dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC 

e penhora eletrônica de bens.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85615 Nr: 3617-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEADRO MOTTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de 7.3.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte autora providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte autora, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a parte autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 944-25.2015.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS, WTdA, ALSdA, ECdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado em 24.4.2018. Intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste interesse 

no prosseguimento da demanda, indicando endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87094 Nr: 4209-98.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

atendido o requerimento retro, expedindo-se mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4242-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Jacobb Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.3.2018.

Determino, desde já, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do 

CPC, que a parte exequente providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 
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cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87189 Nr: 4292-17.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Diante do teor do AR juntado aos autos, determino seja realizada a citação 

por oficial de justiça.

 Acaso reste infrutífera, determino, desde já, para atendimento às 

exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a parte exequente providencie a 

expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço público 

de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar 

que a reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca 

de Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 

970, Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87246 Nr: 4348-50.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Jaime Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS FRANCISCA LECHENER (EXECUTADO)

MARIA MADALENA MONTEIRO CALDAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000376-84.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Defiro a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC/2015). II. Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a ser cumprida 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, a qual deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na 

inicial pela parte exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (art. 829, §1° e §2°, CPC/2015). III. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, CPC/2015). IV. Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, 

CPC/2015). V. Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, 

CPC/2015). VI. Expeça-se certidão de admissão da execução, na forma do 

art. 828 do CPC/2015, a qual ficará à disposição do exequente para 

eventuais averbações. Advirto ao exequente que deverão ser 

observadas as regras dos §§ 1° e 2° do referido dispositivo. VII. 

Intimem-se. VIII. Expeça-se o necessário. IX. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 3 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 325 de 657



Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CRISTINA AMORIM ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000487-68.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Defiro a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 

783, 784 e 798, CPC/2015). II. Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a ser cumprida 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, a qual deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na 

inicial pela parte exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (art. 829, §1° e §2°, CPC/2015). III. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, CPC/2015). IV. Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, 

CPC/2015). V. Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, 

CPC/2015). VI. Expeça-se certidão de admissão da execução, na forma do 

art. 828 do CPC/2015, a qual ficará à disposição do exequente para 

eventuais averbações. Advirto ao exequente que deverão ser 

observadas as regras dos §§ 1° e 2° do referido dispositivo. VII. 

Intimem-se. VIII. Expeça-se o necessário. IX. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 3 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000232-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA DE SIQUEIRA (AUTOR)

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRYS ATAIDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000232-13.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que, não foi acostado ao 

feito a cópia atualizada da matrícula do imóvel, o que é necessário para 

efeitos do art. 1.245, do Código Civil, já que se trata de ação dominial. 

CONCLUSÃO. I. Diante do exposto, intime-se a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, “caput”, CPC), emendar a exordial para acostar ao 

feito a cópia atualizada da matrícula do imóvel (art. 320, do CPC). II. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. 

O silêncio deverá ser certificado. III. Expeça-se o necessário. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de julho de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000244-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO MATIAS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000244-27.2018.811.0024 Vistos, 

etc. I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos do art. 700 do 

CPC. II. Cite-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 dias, pague à 

parte autora a quantia pleiteada, assim como proceda ao pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

CPC/2015), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (art. 701, 

§1°, CPC/2015). III. Consigne-se no mandado que, não havendo 

cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de cumprimento, 

constituir-se-á o título executivo judicial (art. 701, §2°, CPC/2015). IV. 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 701, §1° e 

art. 916, CPC/2015). V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 3 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000183-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEICHO NO IE DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, que foi designada audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 01 de Agosto de 2018, às 14hs30min, a realizar-se no 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no prédio 

do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 4 de julho de 2018. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ALVES DE QUEIROZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, que foi designada audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 01 de Agosto de 2018, às 15hs00min, a realizar-se no 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no prédio 

do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 4 de julho de 2018. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000247-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCIO LIMA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, que foi designada audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 01 de Agosto de 2018, às 16hs00min, a realizar-se no 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no prédio 

do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. . Chapada dos 

Guimarães/MT, 04 de julho de 2018. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000247-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCIO LIMA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000247-79.2018.811.0024 Vistos, 

etc. I. Recebo a petição inicial. II. Cite-se e intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC/2015). Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da 

audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Cientifique-se a parte 

requerida de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. 

Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). Em 

caso de citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, retorne o feito em conclusão. IV. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. V. Defiro 

o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

fundamento no artigo 98 do CPC/2015. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19184 Nr: 1856-03.2007.811.0024

 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: Allan Augusto Rocha, José Soares da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mura Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Gilberto Lebnen - 

OAB:7889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José antônio Duarte Alvares 

- OAB:3432

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica a parte requerente devidamente INTIMADA na pessoa 

de seu advogado, para que efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos 

e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. Sentença de fl. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 

(cento e trinta reais e treze centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, 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 efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12568 Nr: 2928-30.2004.811.0024

 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: Arminda Xavier de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilene Carneiro Xavier - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, na pessoa 

de sua advogada, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos 

e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. Sentença de fl. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 

(cento e trinta reais e treze centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, 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 efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414 Nr: 333-68.1998.811.0024

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wietzkoski Transportes ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Martins Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Marvulle - OAB:3110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO que nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte embargante, na pessoa 

de seu advogado, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos 

e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. Sentença de fl. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 

(cento e trinta reais e treze centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, 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 efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38781 Nr: 1244-26.2011.811.0024

 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: Neusivan Ribeiro Marques de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, RMS ASSESSORIA DE 

CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Queren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:19614/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães andrade - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84400, Cleverson Campos Conto - 

OAB:15.055-MT, Maurício Metzker Junqueira Maciel - OAB:OAB/MT 

13296

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de nulidade contratual c/c indenização de danos 

materiais e morais, ajuizada por NEUSIVAN RIBEIRO MARQUES, em 

desfavor de BANCO BMG S/A e RMS ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA 

pelos motivos narrados na inicial.

Analisando os autos, verifica-se que, após juntada de laudo grafotécnico, 

foi determinada a tentativa de autocomposição no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca, retornando os autos, sem 

êxito.

Em decisão exarada à fl. 368, foi determinada a intimação das partes para 

apresentação das alegações finais.

Apresentadas as alegações, constatou-se que a última manifestação da 

requerida RMS Assessoria de Crédito Ltda, foi a comunicação da renúncia 

do mandato outorgado ao advogado subscritor da peça de fl. 264.

É o relatório.

 Decido.

 Primeiramente, verifica-se a existência de vício processual que deve ser 

sanado, qual seja, a ausência de instrumento de mandato da requerida 

RMS Assessoria de Crédito Ltda.

Com efeito, ao menos por ora, não é possível o prosseguimento do feito, 

até a regularização processual e consequente apresentação das 

derradeiras alegações por parte da requerida RMS Assessoria de Crédito, 

devendo este ser suspenso.

IV. Conclusão.

Diante do exposto:

A. Chamo o feito à ordem para, com fulcro no art. 76, §1º, inciso I, do CPC, 

suspender o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na 

qual deverá ser juntado aos autos o instrumento de mandato da requerida 

RMS Assessoria de Crédito Ltda.

B. Decorrido o prazo para atendimento da determinação contida no item 

“A”, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual 

silêncio deverá ser certificado.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90669 Nr: 1443-38.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nunes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que este Magistrado foi intimado à comparecer em 

audiência a realizar-se na sede da Justiça Federal, na Capital deste 

Estado, queda-se necessária a redesignação da audiência assinalada 

nestes autos para o dia 16 de agosto de 2018, às 15h30m.

 II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que este Magistrado foi intimado à comparecer em 

audiência a realizar-se na sede da Justiça Federal, na Capital deste 

Estado, queda-se necessária a redesignação da audiência assinalada 

nestes autos para o dia 16 de agosto de 2018, às 15h.

 II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88944 Nr: 713-27.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braz Francisco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que este Magistrado foi intimado à comparecer em 

audiência a realizar-se na sede da Justiça Federal, na Capital deste 

Estado, queda-se necessária a redesignação da audiência assinalada 

nestes autos para o dia 16 de agosto de 2018, às 16h.

 II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77841 Nr: 296-11.2016.811.0024

 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: Alvino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que este Magistrado foi intimado à comparecer em 

audiência a realizar-se na sede da Justiça Federal, na Capital deste 

Estado, queda-se necessária a redesignação da audiência assinalada 

nestes autos para o dia 16 de agosto de 2018, às 16h30m.

 II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90663 Nr: 1440-83.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o 

fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do benefício de salário maternidade a autora THAIS 

RODRIGUES MARTINS, no valor correspondente de 01 (um) salário mínimo 

mensal, pelo período de 120 (cento e vinte dias), em razão do nascimento 

de seu filho Gustavo Henrique Martins da Silva, em 10.11.2013.Para a data 

de início do benefício, fixo a data de entrada do pedido administrativo de 

sua concessão, em 14.12.2014, conforme comunicação de decisão anexa 

à inicial, sendo que os valores devidos deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos 

no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado 

pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Art. 85, §3°, I, CPC/2015 e Súmula 

111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com 

base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Publique-se. Intimem-se.Deixo de 

determinar a remessa necessária deste feito, pois, a despeito da sentença 

ser ilíquida, o proveito econômico do direito reconhecido nitidamente será 

inferior ao disposto no art. 496, §3°, I 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.Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado e não havendo pedido de execução, 

no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS-C-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que este Magistrado foi intimado à comparecer em 

audiência a realizar-se na sede da Justiça Federal, na Capital deste 

Estado, queda-se necessária a redesignação da audiência assinalada 

nestes autos para o dia 16 de agosto de 2018, às 15h.

 II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 46476 Nr: 1122-76.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erodice Alves de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto a petição de folhas 164.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 1766-87.2010.811.0024

 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: Arnaldo Machado Cherulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aurora Alves, Mosar Fratari Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, O Recurso de Apelação 

foi apresentado tempestivamente. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando a parte Requerida, pela 

imprensa para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, 

remeto os autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71422 Nr: 859-39.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Bolignon - OAB:12.099-B

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte apelada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, juntada 

aos autos, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos, para remessa do mesmo ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2812 Nr: 374-30.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Alves de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Junior - OAB:6145-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes pela imprensa 

para que no prazo de 15 manifestarem quanto ao Laudo de Avaliação de 

f. 245/246. Intimando ainda, o advogado da parte autora para no mesmo 

prazo providenciar a complementação de diligências ao Oficial de Justiça, 

nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000506-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RODISLEY VERON DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000506-74.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Processe-se em segredo de justiça (art. 

189, II, CPC/2015). III. Analisando os autos, verifica-se que a inicial veio 

instruída com a prova do parentesco, consoante se verifica pela cópia da 

certidão de nascimento anexa à inicial, o que possibilita a aplicação do rito 

procedimental previsto na Lei n° 5.478/68. Desta feita, ARBITRO os 

alimentos provisórios em favor da menor G. B. S. V. no valor equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, totalizando atualmente a 

importância de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), devidos a partir da citação e a serem pagos, até o dia 10 de 

cada mês, diretamente à representante legal da menor, mediante recibo. 

IV. Cite-se a parte requerida quanto aos termos da ação e intime-se 

quanto ao teor da presente decisão para imediato cumprimento. V. Após, 
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proceda-se à tentativa de composição amigável entre as partes por meio 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. VI. Exitosa a 

composição, remeta-se o feito ao Ministério Público para manifestação e 

após conclusos para homologação do acordo. VII. Inexitosa a composição 

pelo CEJUSC, retorne o feito em conclusão para adoção do procedimento 

da Lei n° 5.478/68 com a designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. VIII. Notifique-se o Ministério Público. IX. Defiro a 

gratuidade de justiça à parte autora com base no art. 98 do CPC/2015. X. 

Expeça-se o necessário. XI. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 3 de 

julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000515-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000515-36.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. ACOLHO a emenda à inicial e a RECEBO. II. DEFIRO à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. III. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários 

para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes 

requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em sede de cognição não exauriente, 

observa-se que não está satisfatoriamente demonstrado o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a despeito de 

mencionar que o levantamento do valor se destina à aquisição de um 

imóvel residencial para a menor, ao menos por ora, não consta no feito 

qualquer proposta ou indicação objetiva de qual seria o imóvel e seu valor, 

sendo temerário, à míngua de elementos concretos e objetivos, deferir o 

pedido. Além disso, tratando-se de interesse de menor, é imprescindível a 

manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, ausente um dos 

requisitos, qual seja a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. IV. Conceda-se vista dos autos ao Ministério Público 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. V. Aportado ao feito o respectivo parecer, 

tragam os autos conclusos. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães-MT, 3 de julho de 2018. Marco Antônio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DO NASCIMENTO EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da DECISÃO id 13171361, bem como 

da Audiência de Conciliação designada para o dia 07/08/2018 Hora: 13:30 

, devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 4 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000615-36.2018.8.11.0009. AUTOR: DANIEL 

MILANI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e 

CAGED, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 03 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000638-79.2018.8.11.0009. AUTOR: ADMAR 

AGOSTINI MANICA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Ante o teor da certidão retro, REDESIGNO para o dia 12 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 14H, a audiência anteriormente agendada. 

Cumpra-se no que couber a decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 03 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13772247. COLÍDER, 4 de julho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97203 Nr: 222-02.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54331 Nr: 1768-05.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte exequente, para 

manifestar sobre o documento de fls. 39vº, requerendo o que entender de 

direito ao prosseguimento doi feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111483 Nr: 1371-62.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP, ACÁCIO 

DAMIÃO DE OLIVEIRA, JANAINA CORDEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112261 Nr: 1864-39.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO RIBEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 130-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LEANDRO FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues de Oliveira - 

OAB:SP 400.070, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - OAB:SP 

101.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 32, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46097 Nr: 2926-03.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se, sobre o mandado/certidão de fls. 97/98, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94310 Nr: 2260-21.2015.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se, sobre as correspondências citatórias devolvidas, fls. 

64/67 devolvidas, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86870 Nr: 350-90.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): SEBASTIÃO JOSE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A, Roberta Beatriz do nascimento - OAB:MT/020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 79/81vº, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42695 Nr: 3691-08.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal menifestar-se, sobre a Exceçao de Pré-Executividade às fls. 

192/205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81912 Nr: 2915-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICTOR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal menifestar-se, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça fls. 87, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47427 Nr: 1220-48.2008.811.0009

 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: LUPERCIO LIMA GALADINOVIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, 

APARECIDA PRECILIANA VUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA art. 523 § 1º

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)(s), do executado Jose 

Roberto Alvim e Eder José Azevedo, acerca da decisão de fls. 312/312vº, 

bem como CITAR a parte executada, para no prazo de 15 (quinze) dias 

pagar o valor do débito a seguir: R$ 22.121,08(vinte dois, cento e vinte um 

reais e oito centavos), conforme demonstrativos de débito às fls. 311. Não 

cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, 

incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que determino que seja acrescida nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido 

Codex

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29151 Nr: 743-64.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PRECILIANA VUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12688 Nr: 410-69.1991.811.0009

 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: JACINTO DOS REIS ARAUJO ESPÓLIO DE, FRANCISCA 

GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MARIANO DA SILVA, IRACEMA 

MARIA DA SILVA, JOÃO LUCAS DIAS, ALÉCIO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE SILVA REIS - 

OAB:OAB-MT 3196

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte sucumbente/Requerido, através de seus 

Advogados, para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da 

condenação em custas, conforme sentença, sendo:

 - o valor de R$ 471,55(quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e 

cinco centavos) de custas processuais;INFORMA-SE ainda que o 

pagamento deverá ser através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home). ADVERTIDO que uma vez 

transcorrido o referido prazo, será tomada as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO e PROTESTO em cartório, nos termos do Provimento nº 

40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 50536 Nr: 1270-40.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA PEREIRA PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se, sobre os documentos de fls. 141/142, requerendo o que 

entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 13020 Nr: 1147-23.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGIL EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Maria de Almeida - 

OAB:227157/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autora e requerido, através de seus 

advogados, para no prazo legal manifestarem, sobre os documentos de 

fls. 200/206vº, requerendo o que entender de direito ao prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99246 Nr: 1650-19.2016.811.0009

 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: CLEIDA ROMEIRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110919 Nr: 1011-30.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO, TANIA MARA MATTOS 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, XENIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:13.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal , manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça fls. 

42, requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 17598 Nr: 624-74.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO, SINOMAR GOMES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARBOSA PEREIRA, UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINOMAR GOMES XAVIER - 

OAB:12599 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SINOMAR GOMES XAVIER - 

OAB:12599 OAB/GO

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte exequente, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 118/119, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50134 Nr: 854-72.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDG, JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se sobre os documentos de fls. 103/106vº, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2287 Nr: 178-47.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:6719/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se, sobre os documentos de fls. 209/211vº, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93556 Nr: 1736-24.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDDN, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89326 Nr: 2360-10.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA ARMINDA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 
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prazo legal manifestar-se, sobre o documento de fls. 89326, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93467 Nr: 1660-97.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSINEIA GALINO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112100 Nr: 1762-17.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGM TRATOR PECAS LTDA ME , CREMAIR 

PEREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2330 Nr: 729-27.1997.811.0009

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOS SANTOS GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PAGOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias,manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80597 Nr: 1590-85.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): MARIA DE FÁTIMA MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1919-29.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84223 Nr: 1615-64.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação expedido, INFORMA-SE ainda que o 

depósito deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91420 Nr: 256-11.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGB, SOLANGE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:MT 19926-0, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a concessão do amparo social ao portador de 

deficiência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
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estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 35/36), tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais do médico perito.Intime-se o médico 

perito a respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95251 Nr: 2772-04.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA FELISARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SIZENANDO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988, principalmente pela 

condição que aparenta ter aquela, considerada a aquisição de veículo 

automotor nestes autos de razoável valor, caminhonete I/Toyota Hilux 

CD4X4, ano 2006, placa KAM-1209, a qual, segundo cópia da Autorização 

Para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) que instrui a inicial 

(fl. 25), foi adquirida em 21/05/2015 por R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil 

reais), além de haver informe nos autos de ser a parte autora proprietária 

de pelo menos 361 (trezentas e sessenta e uma) cabeças de gado.Com 

isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos. Assim, intime-a, por meio de 

seu defensor nomeado ou advogado constituído, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101429 Nr: 3211-78.2016.811.0009

 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: ANELITA MENDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o amparo social ao deficiente em 

favor de ANELITA MENDES NUNES, brasileiro(a), solteiro(a), 

desempregada, portador(a) da CI/RG nº 36.289.799-2 SSP/MT e inscrito(a) 

no CPF/MF sob o nº 966.580.531-20, no valor de um salário-mínimo 

mensal, nos termos do art. 203, inciso V, da CRFB/88 e art. 20, “caput”, da 

Lei 8.742/93, benefício a ser revisto a cada 02 (dois) anos para avaliação 

das condições que lhe deram origem, na dicção do art. 21, “caput”, da Lei 

8.742/93;b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à 

implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a 

intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, 

tendo como data de início do benefício (DIB) em 23/09/2016, conforme data 

do ingresso da ação / 04/07/2017, data da juntada do laudo pericial;c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, (...). 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95881 Nr: 3224-14.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERREIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça 

(fls. 32/33), tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo 

credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, 

do art. 98, do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, 

deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame 

necessário (art. 496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Expeça-se o necessário para o pagamento 

dos honorários periciais do médico perito.Intime-se o médico perito a 

respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000104-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRE DE ABREU MINGARELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 335 de 657



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000104-09.2016.8.11.0009 AUTOR: 

MARCIA ANDRE DE ABREU MINGARELLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária proposta 

por MÁRCIA ANDRÉ DE ABREU MINGARELLI, contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS alegando, em síntese, que em virtude de sua 

enfermidade, está incapacitada de exercer seu labor habitual. Aduz, 

ainda, que requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença, 

mas que fora indeferido sob o argumento de que contava com capacidade 

laborativa. Com a inicial vieram os documentos. A inicial foi recebida ao ID 

3681195, momento em que fora indeferida a tutela antecipada pleiteada 

pela autora, bem como, determinada a realização de perícia médica. Ato 

contínuo, fora deferido os benefícios da justiça gratuita e determinada a 

citação da parte requerida. O laudo médico pericial aportou ao ID 9108067. 

Citada e intimada para manifestar sobre o laudo pericial, a Autarquia Ré 

apresentou contestação (ID 9929234), alegando, em síntese, que o autor 

não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora requereu 

a juntada de novos documentos ao ID 10511071,a fim de corroborar com 

os fatos narrados na inicial Ao ID 12113438, fora certificada a 

tempestividade da contestação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

De pronto, quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2016, 

não havendo que se falar em quinquênio. 2 – Destarte, cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.” 3 - Logo, estando 

devidamente instruído o feito e, não mais havendo preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito. In casu, nota-se que a 

controvérsia do embate recaía sobre um aspecto, qual seja, no fato de a 

requerente demonstrar sua incapacidade para o trabalho, uma vez que a 

qualidade de segurada restou comprovada através dos documentos de ID 

3036099 e 9929238. Nesse passo, dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: 

“A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos 

seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente”. Acerca do tema, Sérgio Pinto Martins 

leciona: “É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, 

composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São 

Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a Constituição 

Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Com 

efeito, compulsando os presentes autos, verifico que restou comprovado 

a qualidade de segurada da requerente, bem como carência necessária 

para perceber o benefício pleiteado, notadamente, pelo documento de ID 

9929238. Ainda, consoante perícia médica de ID 9108067, há confirmação 

de que a parte autora se encontra incapacitada para o seu trabalho, uma 

vez que foi diagnosticada pelo médico perito, estar acometida de “bursite e 

tendinopatia de ombro direito”, com incapacidade parcial. Os documentos 

retromencionados informam categoricamente a contribuição feita pelo 

período mínimo de carência exigida por lei, assim como a incapacidade 

parcial da parte autora para o exercício de suas atividades profissionais, 

em razão de seu atual estado de saúde. Insta consignar que, dos 

documentos colacionados aos autos, vislumbra-se que a autora antes de 

ficar enferma, vinha desenvolvendo atividade laboral na condição de 

“cabeleireira”, atividade esta que é incompatível com sua enfermidade, 

conforme laudo médico pericial. Desta forma, considerando a natureza da 

ocupação da parte autora, a condição de segurada e a existência de 

incapacidade laborativa, entendo, por ora, que a autora evidentemente 

preenche os pressupostos para o deferimento do benefício de 

auxílio-doença, consoante o disposto no art. 59 da Lei n. 8.213/91. Nesse 

passo, salienta-se que, a autora encontra-se com incapacidade parcial e 

temporária, com impossibilidade de exercer a atividade que anteriormente 

exercia, sendo possível sua reabilitação. Vejamos alguns trechos do laudo 

pericial (ID 9108067): 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia 

da atividade declarada, se o (a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: 

Apresenta incapacidade para exercer qualquer atividade que exija 

esforços pequenos, médios e intensos de membro superior direito. (pág. 

11) 12) No caso da incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é 

total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

informações que a moléstia impões ao exercício da profissão habitual 

do(a) autor(a), levando-o(a) á incapacidade total ou parcial? Resposta: 

Parcial. (pág. 11) 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais a 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a) à incapacidade permanente ou temporária? Resposta: 

Temporária. (pág. 12) 16) No caso de incapacidade “temporária parcial” e 

“temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicado 

para a recuperação laborativa? Resposta: Recuperação está diretamente 

ligada no tempo em que for feito todos os tratamentos clínicos e obtiver 

resultados. Ou após a necessidade de tratamento cirúrgico é o tempo de 

recuperação cirúrgica e fisioterápica. (pág. 13) 7) Caso a incapacidade 

seja parcial, informar se a parta Autora teve redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades realizadas com 

maior grau de dificuldade e que limitações enfrentam. Resposta: Sim, a 

autora não só está temporariamente impedida de exercer sua atividade 

como também o seu repouso é importante para a sua recuperação. (pág. 

4) Vislumbra-se, portanto, do laudo pericial tratar-se de incapacidade 

parcial e temporária para sua atividade, sendo possível sua reabilitação, 

conforme categoricamente afirmado pelo perito. Desse modo, tenho que o 

benefício de auxílio-doença não poderá ser cessado sem que a autora 

seja devidamente readaptada à função condizente com suas dificuldades 

e limitações, através de participação em processo de reabilitação 

profissional, que lhe seja oportunizada. Com efeito, calha à fiveleta 

destacar que, apesar de haver a possibilidade de reabilitação profissional, 

denota-se que a Autarquia demandada até o presente momento não se 

desincumbiu do seu ônus de inserir a segurada no programa de 

reabilitação, conforme determina o art. 62 da Lei 8.213/91. Neste contexto, 

é dever do Estado propiciar meios para que a segurada da Previdência 

Social se reabilite a fim de que possa retornar ao mercado de trabalho, 

praticando profissão díspare daquela que está impossibilitado de exercer. 

Vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

DECORRENTE DA NÃO IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1- (...). 3- A aposentadoria por 

invalidez é devida quando o segurado ficar incapacitado total e 

permanentemente de desenvolver qualquer atividade laborativa e for 

insusceptível de reabilitação para o exercício de outra que lhe garanta a 

subsistência. 4- A verificação periódica do estado de saúde do autor, que 

recebeu os benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, com sua 

submissão às perícias médicas, bem como a participação nos programas 

de reabilitação profissional é dever e não faculdade da Previdência Social, 

o que por si só, não ocasiona constrangimento ao segurado, de forma a 

aviltar a sua honra ou dignidade. 5- Não evidenciada a omissão do INSS, 

restando não comprovada a existência de conduta ativa ou omissiva e o 

nexo causal entre esta e o dano que a apelante diz ter experimentado, 

portanto, que não caracterizado o dano moral. 6- Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-3 - AC: 1533 SP 0001533-54.2004.4.03.6104, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, Data de Julgamento: 

04/04/2013, TERCEIRA TURMA) – Grifos meus. D’ outra banda, no que 

tange ao termo inicial do benefício, consoante entendimento 

jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do auxílio-doença a data 

do requerimento administrativo indeferido (19/07/2016, ID 3036119). Nesse 

toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos que ora 

transcrevo: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE 

SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E 
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PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 

43 da Lei 8.213/91), com conversão em aposentadoria por invalidez, a 

partir do laudo pericial, conforme determinação da r. sentença. (...) 

(Apelação Cível nº 0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 

1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, 

e-DJF1 24.01.2018). (Grifos meus) “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. TERMO DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO 

ADMINISTRATIVA DA BENESSE. ART. 71 DA LEI 8.212/91 E ART. 101 DA 

LEI 8.213/91. (...) 3. O termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data da citação do 

INSS. In casu, deve ser reconhecido o direito ao auxílio-doença ao 

requerente a partir da data do requerimento administrativo em 07.06.2011 

(fls. 38), o qual será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade, podendo o 

benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do 

resultado do processo de reabilitação. Devem, ainda, ser descontados 

eventuais importes recebidos, no mesmo período, a título de benefício 

inacumulável. (...) (Apelação Cível nº 0036812-31.2017.4.01.9199/MG, 2ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. João Luiz de Sousa. j. 30.08.2017, 

unânime, e-DJF1 11.09.2017). (Grifos meus) Destarte, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Pelo 

exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora 

Márcia André de Abreu Mingarelli, a partir da data do seu requerimento na 

via administrativa (19/07/2016, ID 3036119), no valor do 

salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios 

previdenciários. Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do 

benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução 

/Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 016.358.901-10. Nome da Mãe: 

Maria André de Oliveira. Nome do segurado: Márcia André de Abreu 

Mingarelli. Endereço do segurado: Avenida Floriano Peixoto, nº. 194, Bairro 

Boa Esperança, Setor Sul, Colíder/MT. Benefício concedido: 

Auxílio-doença. DIB: 19/07/2016 – data do prévio requerimento 

administrativo - DER. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade do auxílio-doença que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa, razão pela qual DETERMINO que o INSS 

pague (mantenha) o auxílio-doença até que seja efetivada a recuperação 

laborativa do demandante (seja para sua atividade habitual, ou para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, ainda, 

sendo o caso, implante administrativamente a aposentadoria por invalidez 

“art. 62, da Lei 8.213/01”). Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e determino a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor 

do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Sem custas, na forma da lei. E, por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 5 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 17 

de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001503-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001503-39.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DO 

SOCORRO ALVES HIGINO Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. MARIA DO SOCORRO ALVES HIGINO 

ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, 

possuir todos os requisitos necessários para perceber o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ao ID 9663108, recebida a inicial, momento 

em que fora determinada a citação do requerido, bem como designada 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou 

contestação ao ID 10581359, alegando, em síntese, que a autora não 

preenche os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. 

Ao final, pugna pela improcedência da ação. Impugnação à contestação 

pela parte autora ao ID 11500403. Entre um ato e outro, realizada 

audiência de instrução e julgamento, ao ID 11791853, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes e apresentada remissivas à inicial pela parte 

autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 08/09/1950, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2005, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 
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completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

9591104 – Certidão de casamento; b) ID 9591104, pág. 2 – Contrato de 

compra e venda de imóvel, constando como profissão do cônjuge, 

lavrador, ano de 1986; c) ID 9591104, pág. 4 – Contrato de permuta de 

imóvel rural, ano de 1987; d) ID 9591104, pág. 7 - Declaração do Incra de 

assentamento, constando como profissão do cônjuge, agricultor, ano de 

1987, e outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o 

início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 

eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Saliente-se, ainda, que o 

fato de o início de algumas das provas materiais estarem em nome do 

cônjuge da autora não cria qualquer óbice para declarar sua validade. 

Sobre o assunto, transcrevo adiante o que verbera a súmula nº 06 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federal, in 

verbis: “Súmula 06 da TNU. A certidão de casamento ou outro documento 

idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui 

início razoável de prova material da atividade rurícola”. Não menos 

importantes são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão 

vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora desde 2000. Que conheceu a autora na fazendo do Sr. Décio, que 

morava lá. Que exercia atividade rural, braçal na referida fazenda. Que 

não viu a autora trabalhar no meio urbano”. (SIC) Amantino Amâncio da 

Serra. “Que conhece a autora desde 1988 a 2000. Que a autora morava 

na fazenda, no trevo ouro verde. Que em Colíder trabalhava na área rural, 

tratando de porco, galinha, mexendo com horta. Que já conheceu a autora 

viúva. Que não tinha maquinários. Que atualmente está morando na 

cidade”. (SIC) Girvan Vieira da Silva. Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas, ouvidas em 

juízo, informaram que a autora, por muito tempo morou e trabalhou na zona 

rural, exercendo atividade rural, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade à Sra. Maria do Socorro Alves Higino, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(02/05/2017), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Maria do Socorro Alves 

Higino. FILIAÇÃO Maria de Nazaré de S. Motta. REGISTRO GERAL (RG) 

437.226 SSP/MT. CPF/MF 435.648.873-34. DATA DE NASCIMENTO 

08/09/1950 BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 02/05/2017 Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 
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do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 28 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001510-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SATURNO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001510-31.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDIVALDO 

SATURNO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria Rural” proposta por EDIVALDO SATURNO DOS SANTOS 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Assevera o autor, em síntese, que sempre 

trabalhou na zona rural, realizando diversas tarefas na lavoura em geral, 

sempre de forma braçal. Aduz, ainda, que buscou pela via administrativa 

aposentadoria por idade pelo exercício de atividade rural, tendo sido seu 

pedido indeferido sob o argumento de “falta de comprovação de atividade 

rural em números de meses idênticos à carência do benefício”. Recebida a 

inicial ao ID 9700619, momento em que fora determinada a citação do 

requerido, bem como designada audiência de instrução e julgamento. 

Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 10548456, alegando, 

em síntese, que a autora não preenche os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da 

ação. Impugnação à contestação pela parte autora ao ID 10845954. Entre 

um ato e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 

11791832, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada 

remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela 

antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, em que 

pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, verifica-se que se 

trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, não havendo que se 

falar em quinquênio. Estando devidamente instruído o feito e não havendo 

outras preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 - 

Apenas para situar a questão, convém esclarecer que a questão jurídica 

apresentada com a peça de ingresso refere-se à possibilidade de a parte 

autora obter a concessão do benefício de aposentadoria por idade, ao 

argumento de ter exercido a atividade rural como boia-fria, pelo tempo 

correspondente ao período de carência do benefício pretendido. Muito 

bem. Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A Previdência Social, 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “diaristas”, a exigência de início de prova 

material para reconhecimento da sua atividade (artigo 55, § 3º da Lei 

8.213/1991), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), mas, deve 

ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de trabalhador é 

assalariado, sem emprego permanente, nem registro formal, de sorte que 

exigir-lhe robusto início de prova material, como algum daqueles indicados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213, de 1991, equivaleria, na prática, a negar-lhe 

acesso à justiça. Nesse viés, necessário destacar que cumpre ao julgador 

valorar os fatos e circunstâncias evidenciados com ênfase no artigo 5º da 

Lei de Introdução ao Código Civil e levar em conta a realidade social em 

que inserido o trabalhador rural, na qual predomina a informalidade na 

demonstração dos fatos. Como já dito, não se mostra razoável exigir que 

os documentos carreados ao processo sigam sempre a forma prescrita 

em lei, por isso devem ser considerados válidos quando de outra forma 

atingir a finalidade precípua de comprovar o exercício da atividade rural, 

consoante disposto no artigo 244 do Código de Processo Civil. Com efeito, 

verifico que os documentos juntados são bastante para configurar o início 

de prova material, qual seja: a) ID 9598975, pág. 4-5 - Certidão de 

casamento, constando como profissão do autor de lavrador, ano de 1982, 

e outros. Nessa esteira, nos casos dos trabalhadores rurais conhecidos 

como boias-frias, diaristas ou volantes, considerando a informalidade com 

que é exercida a profissão no meio rural, que dificulta a comprovação 

documental da atividade, o entendimento jurisprudencial pacífico dos 

Tribunais, seguindo orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

é no sentido de que a exigência de início de prova material deve ser 

abrandada, permitindo-se até mesmo a prova exclusivamente testemunhal. 

A propósito, assim se manifestou o Min. Luiz Vicente Cernicchiaro por 

ocasião do julgamento do REsp 72.216-SP, em 19-11-1995 (DJU de 

27-11-1995), onde refere que "o Poder Judiciário só se justifica se visar à 

verdade real. Corolário do princípio moderno de acesso ao Judiciário, 

qualquer meio de prova é útil, salvo se receber o repúdio do Direito. A 

prova testemunhal é admitida. Não pode, por isso, ainda que a lei o faça, 

ser excluída, notadamente quando for a única hábil a evidenciar o fato. Os 

negócios de vulto, de regra, são reduzidos a escrito. Outra, porém, a 

regra geral quando os contratantes são pessoas simples, não afeitas às 

formalidades do Direito. Tal acontece com os chamados “diaristas” ou 

"boias-frias", muitas vezes impossibilitados, dada à situação econômica, 

de impor o registro em carteira. Impor outro meio de prova, quando a única 

for a testemunhal, restringir-se-á a busca da verdade real, o que não é 

inerente do Direito Justo". Confiramos um aresto recente do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região neste sentido: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BOIA-FRIA. CONCESSÃO. 

COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. São requisitos para a 

concessão do benefício rurícola por idade: a comprovação da qualidade 

de segurado especial, a idade mínima de 60 anos para o sexo masculino 

ou 55 anos para o feminino, bem como a carência exigida na data em que 

implementado o requisito etário, sem necessidade de recolhimento das 

contribuições (art. 26, III e 55, §2º da LBPS). 2. A qualidade de segurado 

especial, na condição de boias-frias, porcenteiros, diaristas ou volantes, é 

comprovada, principalmente, pela prova testemunhal. Nesses casos, o 

entendimento pacífico desta Corte, seguindo orientação adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a exigência de início de 
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prova material deve ser abrandada, permitindo-se, em algumas situações 

extremas, até mesmo a prova exclusivamente testemunhal. (TRF4, REOAC 

0015156-06.2010.404.9999, Sexta Turma, Relator Luís Alberto D'azevedo 

Aurvalle, D.E. 12/07/2011). Infere-se ainda, essa conclusão, pelo simples 

cotejo dos fatos com o ordenamento jurídico aplicável em vigor, cuja 

transcrição dos preceitos pertinentes considero relevante (Lei 8.213/91): 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11 (Redação dada pela 

Lei nº 9.876, de 1999); § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008)”.- Grifo meu. 

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) Omissis.... VII 

– como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) (...) § 1o Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)”- Grifo meu. 

“Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de 

julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos 

pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, 

por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se 

em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 

necessárias à obtenção do benefício: omissis. (Artigo e tabela com nova 

redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)”. “Art. 143. O trabalhador rural 

ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de 

Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII 

do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de 

um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de 

vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido 

benefício. (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 1995) (Vide Lei nº 11.718, 

de 2008)”- Grifo meu. Desses preceptivos legais emergem os requisitos 

para a concessão do pedido, quais sejam: a) qualidade de trabalhador 

rural, b) individualmente ou em regime de economia familiar e c) 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. Ainda, convém 

salientar que são requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: 

contar 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) 

anos, se mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (artigo 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91). Nessa toada, como se pode observar, o 

autor, com data de nascimento em 07/08/1953, comprovou que desde o 

ano de 2013 havia preenchido todos os requisitos legais, já que naquele 

ano completou 60 anos de idade, cumprindo, assim, uma das exigências 

estabelecidas na Lei de Benefícios da Previdência Social (artigo 48, §1º da 

Lei 8.213/91), de modo que deveria comprovar a carência de 180 meses, 

que equivale a cento e sessenta e cinco meses de labor rural e que, 

diante das provas testemunhais, tenho que ficaram devidamente 

demonstrados, pois as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e 

julgamento foram claras ao afirmar que durante o período de carência 

exigido, o autor laborou na zona rural, na qualidade de diarista. Vejamos: 

“Que conhece o autor há uns 20 anos. Que o autor morava do lado do sítio 

de seu pai. Que encontra o autor nas fazendas, trabalhando em diária. 

Que o autor exerce serviço braçal. Que não tem veículos”. (SIC) – José 

Jorge da Silva. “Que o autor sempre trabalhou na lavoura, na área rural. 

Que o autor nunca teve propriedade, trabalhava para outros como diarista. 

Que o autor não tinha empregados para auxiliar, nem maquinários. Que a 

renda do autor vem da atividade rural”. (SIC) – Aldo Soares. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade ao Sr. Edivaldo Saturno dos 

Santos, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (19/04/2017), devidamente atualizadas. Nos 

termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 

16/2010, segue os parâmetros para implantação do benefício: NOME 

COMPLETO Edivaldo Saturno dos Santos. FILIAÇÃO Maria Joana dos 

Santos. REGISTRO GERAL (RG) 1730554-3 SSP/MT CPF/MF 

009.003.161-01 DATA DE NASCIMENTO 07/08/1953 BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO 

(DIB) 19/04/2017 Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista 

a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC/2015. Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora 

devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir 

de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, 

c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da 

Súmula 204 do STJ. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

custas, na forma da lei. 3 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 28 de abril de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57932 Nr: 2216-41.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON DIONÍSIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50832 Nr: 1557-03.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88766 Nr: 1920-14.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PESTANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1208-63.2010.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54934 Nr: 2373-48.2010.811.0009

 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: ANTONIA CARMONA COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TJ a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40159 Nr: 1894-94.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. JEAN CARLOS ROVARIS- 

OAB/MT.12.113, para que no prazo de 05(cinco) dias recolha através do 

e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) DILIGÊNCIA do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

r.mandado de AVALIAÇÃO E PENHORA DOS BENS, conforme extrato de 

fls, . Autos à disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30577 Nr: 1757-83.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ACOSTA CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30586 Nr: 1763-90.2004.811.0009

 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: ANGELO MARIA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 829-64.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ALMONDE BISPO, DONATILA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39492 Nr: 1368-30.2006.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADIA ANTONIA DE ORNELLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41624 Nr: 3051-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDRIEL MATEUS, GERALDO MATEUS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46954 Nr: 749-32.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PINHO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49584 Nr: 311-69.2009.811.0009

 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: OLIVIO COELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1398-60.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53704 Nr: 1138-46.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATY GISELE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 1309-03.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVINO DE ARAUJO

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 1371-43.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA NUNES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55932 Nr: 371-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 2177-44.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALDUINO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59168 Nr: 786-20.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SOFIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80395 Nr: 1364-80.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA COREDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84470 Nr: 1872-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87110 Nr: 553-52.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL COELHO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 20512 Nr: 1895-21.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. - COREMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS DA SILVA, OSEIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da Autora, da parte dispositiva da 

sentença proferida nos autos a seguir transcrita: "(...)Ex positis, 

DECLARO A PRESCRIÇÃO, por conseguinte, extinta a presente execução, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, 

ambos do Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de descabida análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1014 do CPC, INTIME-SE a 

parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Sem Custas. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46956 Nr: 763-16.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 

(Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá 

INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3503 Nr: 1272-49.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FACCIO, PLINIO IVO FACCIO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, Ivan Coser - OAB:5915-B, JANDERSON MEMÓRIA 

RAMOS - OAB:16.953, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 FINDALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora para manifestar 

nos autos acerca da certidão de fls. 206 no prazo de 05. O referido é 

verdade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2829 Nr: 858-61.1999.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FACCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para manifestar 

acerca da certidão de fls. 988, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 3084-09.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM, LFDSS, JDSA, GDLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3084-09.2017.811.0009 – Código nº. 107839

Despacho

Vistos, etc.

1. Tendo em vista o conflito de defesa alegado no verso da fl. 493, 

NOMEIO o NPJ da Faculdade de Colíder (FACIDER) para doravante 

patrocinar a defesa do corréu Jonielson da Silva Alvarenga.

2. ABRA-SE vista a instituição para que apresente as derradeiras 

alegações em favor do réu.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 26 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83486 Nr: 843-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NICOLAU DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n°. 843-04.2013.811.0009 – Código n°. 83486

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante o teor dos documentos de fls. 370/371, OFICIE-SE o cartório de 

registro de Marcelândia/MT para que, em 10 dias, encaminhe a este Juízo 

registro de óbito de Ailton Nicolau de Melo.

2. Aportado o registro, diligencie junto as demais varas desta comarca no 

intuito de localizar eventual inventário em nome de Ailton Nicolau de Melo, 

para fins de vinculação dos objetos apreendidos.

3. Caso a diligência do item anterior seja inexitosa, INTIME-SE eventuais 

herdeiros por edital para fins de restituição. Findo o prazo e constatada a 

inércia, DESTRUA-SE conforme já determinado à fl. 360.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 3 de julho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88261 Nr: 1515-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WESLEI HILÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1515-75.2014.811.0009 – Código nº. 88261

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fl. 

148), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 1 de agosto de 2018, às 

17h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO-SE/OFICIANDO-SE as que se fizerem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e, considerando que 

o mesmo reside em Sinop - MT (fl. 144) DEPREQUE-SE seu interrogatório, 

anotando na missiva que se trata de processo afeto a meta 2 do CNJ, o 

qual demanda maior celeridade no cumprimento;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

COM URGÊNCIA por se tratar de processo afeto a meta 2 do CNJ.

Colíder-MT, 3 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104229 Nr: 784-74.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE ARIADNE ZANOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0

 Autos nº. 784-74.2017.811.0009 – Código nº. 104229

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducanda Aline 

Ariadne Zanovello.

À fl. 84, consta endereço da reeducanda na Comarca de Paranaíta/MT.

 Assim, o presente executivo deverá ser remetido à comarca onde a 
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apenada cumprirá o restante da pena que lhe foi imputada.

Desta forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO a remessa dos 

autos ao juízo de execução penal da comarca de Paranaíta/MT.

PROCEDA-SE às baixas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 02 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89516 Nr: 2552-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 Autos nº. 2552-40.2014.811.0009 – Código nº. 89516

Despacho

Vistos, etc.

1) DESIGNO audiência admonitória para dia 30 de agosto de 2018, às 

17h30min.

 2) DETERMINO a juntada aos autos da decisão de recebimento da 

denúncia, da certidão que comprove a data em que efetivamente o 

reeducando foi posto em liberdade, dos antecedentes e a certificação 

acerca da existência de outros executivos penais nome do apenado, 

conforme requerido pelo parquet.

3) PROCEDA-SE ao cálculo dos dias-multa, e INTIME-SE o reeducando 

para que efetue o pagamento da pena de multa, no prazo legal, sob pena 

de envio de fotocópias das peças necessárias à Procuradoria Geral do 

Estado - PGE.

INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada.

 CUMPRA-SE.

 Às providências.

 Colíder-MT, 02 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 45596 Nr: 2442-85.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:OAB/MT 15.670

 Desta feita, verifica-se que o reeducando descumpriu as condições 

estipuladas para o seu regime de pena, conforme indicado pelo parquet, 

demonstrando total descaso e desrespeito com a sanção penal a ele 

imposta.Entretanto, por não se tratar de imposição definitiva da sanção de 

regressão, mas sim de simples providência cautelar tendente a viabilizar o 

cumprimento da pena, torna-se desnecessária a prévia oitiva do 

condenado.Assim, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A 

REGRESSÃO CAUTELAR e DETERMINO imediata expedição de mandado 

de prisão em desfavor de Josimar Jesus da Silva, devidamente qualificado 

nos autos.Assim, AGUARDE-SE no arquivo provisório a recaptura do 

recuperando, fazendo os autos conclusos imediatamente para designação 

de audiência de justificação e admonitória tão logo seja encontrado.No 

mais, DEFIRO o último parágrafo do requerimento do MP de fl. 755.Ciência 

ao Ministério Público e Defesa.Cumpra-se. Às providências.Colíder/MT, 3 

de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98761 Nr: 1307-23.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FRANCISCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DECLARO 

encerrada a fase de instrução, e não requerido demais diligências, as 

partes já apresentaram seus memoriais neste ato. Deste modo, 

MANTENHO os autos conclusos para sentença.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107001 Nr: 2534-14.2017.811.0009

 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): BRUNO PHELLIPE MAGALHÃES KEMMERICH, 

ALESSANDRA BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos nº. 2534-14.2017.811.0009 – Código nº. 107001

Despacho

Vistos, etc.

1. Prefacialmente a análise do pedido de relaxamento da prisão formulado 

pela Defensoria Pública, fl. 213, DETERMINO que a Gestora Judiciária 

contate o Juízo de Sinop-MT, solicitando informação sobre a carta 

precatória expedida à fl. 212, certificando-se nos autos a data 

eventualmente agendada para interrogatório do réu na referida comarca.

2. Feito isso, torne-me imediatamente concluso.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 3 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86465 Nr: 3880-39.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE PIMENTEL PERECIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas DECLARO encerrada a fase de 

instrução; 2) DEFIRO o pedido das partes para apresentação de memoriais 

na forma escrita. 3) ABRA-SE vista as partes. Após, CONCLUSOS. ”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99228 Nr: 1640-72.2016.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MARQUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Diante da 

ausência do acusado DETERMINO, a devolução da presente missiva, nos 

termos do parecer ministerial. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106091 Nr: 1966-95.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:MT/23165

 Autos nº. 1966-95.2017.811.0009 – Código nº. 106091

Despacho

Vistos, etc.

1. Designo o dia 23/08/2018, às 14h30min., para proposta de suspensão 

condicional do processo.
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2. Promovam-se as comunicações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE QUEILA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000829-61.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSIANE QUEILA DOS SANTOS . FINALIDADE: Intimar a 

parte exequente, através do(a) advogado(a), para querendo, pugnar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 04/07/2018. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010447-42.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (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: 8010447-42.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 04/07/2018. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010438-80.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (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: 8010438-80.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 04/07/2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-57.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Processo: 8010446-57.2016.8.11.0009 

Parte Autora: EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 04/07/2018. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010057-72.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(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: 8010057-72.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . FINALIDADE: Intimar 

a parte exequente, para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 04/07/2018. 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: 1001086-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PEREIRA NIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E B DE LIMA - TECIDOS E CONFECCOES - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001086-52.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: JUSCELINO 

PEREIRA NIZA Parte Ré: REQUERIDO: E B DE LIMA - TECIDOS E 

CONFECCOES - EPP 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 14h40min., 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, 03 de 

julho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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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: 1001087-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE COSTA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001087-37.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOSÉ ROBERTO COSTA 

MATOS LTDA Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 15h20min., 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, 03 de julho 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010809-15.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAZ TURINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-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: 8010809-15.2014.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOSE BRAZ TURINI Parte Ré: EXECUTADO: FABIO 

HENRIQUE ANDRADE SIMONE . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, 

através do(a) advogado(a), para querendo, pugnar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 04/07/2018. 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: 1001094-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA FERREIRA (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: 

1001094-29.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ANDREIA DA 

SILVA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ADRIANO DIAS DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 16 de agosto de 2018 às 

14h40min., 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, 03 de julho 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: 1001084-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LUIZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001084-82.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDINEI LUIZ 

DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 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, 03 de julho 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: 1001088-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AMARAL DA FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001088-22.2018.8.11.0009 Parte Autora: AILTON ALVES Parte Ré: 

PEDRO AMARAL DA FONSECA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 
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14 de agosto de 2018 às 15h40min., 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, 03 de 

julho 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010493-31.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOECY REBUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010493-31.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOECY REBUSSI Parte Ré: EXECUTADO: JOSE 

RIBEIRO DA COSTA . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através 

do(a) advogado(a), para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 04/07/2018. 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: 1000596-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA OAB - 045.890.461-99 

(REPRESENTANTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000596-30.2018.8.11.0009 Parte Autora: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Parte Ré: RÉU: SILENE DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão do 

Oficial de justiça juntada no ID - 13328495, bem como, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELI DA CONCEICAO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002029-06.2017.8.11.0009 Parte Autora: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO 

- ME Parte Ré: MARIA SUELI DA CONCEICAO SILVA FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pugnar o que entender de direito. Colíder, 04/07/2018. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000383-24.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BATISTA 

GONSALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente em desfavor 

da parte executada. Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto 

os depósitos realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se por 

satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 03 de julho de 

2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73468 Nr: 498-53.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617-B/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar o defensor constituído do réu 

para, no prazo legal, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103314 Nr: 2363-43.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar o defensor constituído do réu 

para, no prazo legal, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95969 Nr: 4802-61.2016.811.0046

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A, J. 
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DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ADEMAR GOULART 

- OAB:OAB/MT 13.269

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o AR de 

ref: 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81379 Nr: 3654-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617-B/MT

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a defesa do acusado acerca 

da sentença de ref: 75, abaixo transcrita:

 Vistos.

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra LOURENTINO 

RODRIGUES DE SOUZA em razão dos seguintes fatos:

1º Fato

No dia 02 de agosto de 2015, por volta das 01:00 horas, em um local 

denominado SISMUC, localizado nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, 

o réu LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA ameaçou, por palavra sua 

ex-namorada Vanessa Soares da Silva.

2º Fato

No dia 02 de agosto de 2015, por volta das 01:00 horas e em horário não 

declinado nos autos, no local acima mencionado e em um lugar 

denominado Chácara do Aprígio, Gleba Zambam, Zona Rural, nesta cidade 

e comarca de Comodoro/MT, o réu LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA 

ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada Vanessa Soares da 

Silva.

3º Fato

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no endereço descrito 

no parágrafo anterior, o réu LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA 

ameaçou, por palavra a irmã de sua ex-namorada Andressa Soares da 

Silva.

A denúncia foi recebida em 07/01/2016 (fls. 92).

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 123.

 Durante a instrução foi ouvida uma vítima e o réu foi interrogado.

 Em alegações finais, o representante do Ministério Público requer a 

procedência da denúncia, pugnando pela condenação do acusado como 

incurso no art. 129, § 9º e 147, ambos do código penal.

 A defesa, em suas alegações finais requer a absolvição do réu pela 

insuficiência de provas nos autos.

 Decido.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

contra LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA sendo que a denúncia lhe 

imputa 03 fatos criminosos.

 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Tenho que a materialidade do crime de lesão corporal se encontra 

devidamente comprovada por meio dos laudos de corpo de delito de fls. 

23/26 e a da ameaça consubstanciada no BO de fls. 08 e termos de 

depoimento de fls. 15/16 e 45.

Em análise acurada dos elementos colhidos na fase policial e nas provas 

obtidas em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do 

acusado.

Tenho que ficou provado que o réu ofendeu a integridade física da vítima 

Vanessa Soares da Silva e ainda ameaçou de morte a citada e sua irmã 

Andressa Soares da Silva.

A ofendida Vanessa Soares da Silva não foi ouvida em juízo, uma vez que 

vítima de homicídio no dia 30/08/2015 supostamente praticado pelo réu. A 

citada relatou em sede inquisitorial:

“QUE a declarante teve um relacionamento amoroso com a pessoa de 

Lourentino Rodrigues de Souza, alcunha Lorinho; QUE a declarante 

terminou o romance no dia 01/08/2015; QUE no dia 02/08/2015, por volta 

das 01:00 horas, que a pessoa de Laurentino atingiu o pescoço da 

declarante com uma faca de serra; QUE Lourentino ameaçou a declarante, 

dizendo que vai mata-la; QUE o fato ocorreu no local denominado SISMUC; 

QUE não deu tempo de acionar a polícia, devido a agressividade do seu 

ex-namorado; QUE a declarante disse que estava sozinha no local; QUE 

Lourentino deu chutes na perna da declarante e muros na barriga; QUE a 

declarante relata que fingiu que desmaio quando chegou na casa de 

Lourentino; QUE não teve outro jeito. Porque foi forçada deslocar até a 

residência de Loirinho; QUE a declarante saiu da casa de Loirinho por 

volta das 07:00 horas desta data; QUE nesta data a declarante foi até uma 

chácara de um amigo, juntamente com a irmã de nome Andressa; QUE 

Lourentino atirou dois copos de cerveja no rosto da declarante; QUE 

quando Lourentino percebeu que a declarante estava indo embora, pegou 

a mesma pelos cabelos e a jogou no chão; QUE Lourentino chutou a 

declarante na cabeça e a agrediufisicamente, com chutes; QUE Lourentino 

deu um tapa no rosto de Andressa, irmã da declarante e disse ainda que 

iria mata-la”

 A também vítima Andressa Soares da Silva, que é irmã de Vanessa 

Soares da Silva, narrou em juízo:

 Às perguntas do juízo respondeu: que no dia dos fatos a vitima Vanessa, 

irmã da depoente, havia terminado um namoro com o réu; que eles 

namoraram por 9 meses; que com 4 meses de namoro o réu passou a 

bater na vitima; que nesse dia foi quando foi descoberto que o réu 

torturava a vitima; que a vitima disse que apanhava até desmaiar; que no 

dia 02 de agosto foi quando a vitima disse que não queria mais namorar; 

que foram em uma cavalgada e viram o réu; que com 20 minutos de festa 

o réu passou e jogou um copo de cerveja na cara da vitima Vanessa; que 

ele depois passou de volta no lugar e passou a xingar a depoente de 

vagabunda e biscate; que Vanessa chamou a depoente para ir embora; 

que o réu passou a agredir a vitima; que o réu passou a dizer que não iria 

matar a vitima e depoente; que o réu agrediu muito Vanessa nesse dia; 

que nesse dia Vanessa decidiu fazer o BO; que Vanessa bloqueou o 

celular do réu; que o réu passou a ligar de vários outros celulares e a todo 

momento passou a ligar dizendo que iria matar Vanessa; que teve um 

vizinho que contou para uma amiga da vitima que o réu dizia a todo 

momento que iria tirar a vida dela de qualquer forma.

Dada a palavra ao Ministério Publico: que depois dos fatos o réu continuou 

ameaçando; que nunca conversou com o réu; que sempre sabia o que o 

réu fazia por que trabalhava em salão; que foi ameaçada neste dia por 

que entrou para apartar a briga; que a depoente disse que iria denunciar 

de qualquer forma; que o réu falou assim "você eu não vou bater, eu vou 

matar"; que em outra oportunidade o réu disse que iria na casa da vitima 

matar todos "de pequeno a grande".

Dada a palavra à Defesa: que o réu tem uma esposa que ganhou neném 

recentemente; que não presenciou os fatos que teriam ocorrido na 

Sismuc; que a vitima não contava muita coisa por medo, pois o réu falava 

que iria matar a todos; que nesse dia a vitima chegou com uma marca no 

pescoço; que foi no dia em que eles terminaram; que não presenciou o réu 

colocando a faca no pescoço dela.

Às perguntas do juízo respondeu que: que sua irmã contou que foi em 

uma festa e em certo momento o réu quis ir embora; que na saída o réu 

bateu muito; que nesta noite o réu bateu até a vitima desmaiar e a vitima ao 

acordar viu o réu com a faca no pescoço dela; que não seria uma faca 

grande; que a vitima ao acordar ainda teria que adular o réu e chamar de 

meu amor; que a vitima disse que tinha que adular o réu para poder sair de 

casa; que a vitima foi morta pelo réu no dia 30 de agosto, menos de 01 

mês após estes fatos.

Em que pese a negativa de autoria do réu, que relatou sua versão dos 

fatos, entendo que ficou comprovado a autoria dos delitos narrados na 

inicial acusatória, tendo em vista o depoimento de Andressa prestado em 

sede inquisitorial, que foi confirmado por sua irmã e também vítima de 

ameaça em juízo.

Ressalto que a jurisprudência entende que a palavra da vítima deve ser 

bem sopesada nos casos de violência doméstica, sendo que tal situação 

se aplica não só para as declarações prestadas na fase judicial como 
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também na fase de inquérito.

 APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – 

CARÊNCIA DE PROVA – PLEITO INSUSTENTÁVEL – PALAVRA DA VÍTIMA 

SEGURA, ENDOSSADA POR OUTROS ELEMENTOS – PEDIDO, AINDA, DE 

APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/95 – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 41 

DA LEI 11.340/06 – EXCLUSÃO, NO ENTANTO, DE OFÍCIO DA 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE 01 MÊS DE DETENÇÃO POR 02 

ANOS COM OBRIGAÇÕES AO APELANTE – RECURSO IMPROVIDO.

 É insustentável alegação de falta de prova para condenação do agente 

por crime de ameaça (lei Maria da Penha) se a palavra da vítima é segura 

e está corroborada pelos demais elementos de prova; sendo impertinente 

a pretensão de se aplicar a suspensão prevista no art. 89 da Lei 9.099/95 

se o próprio instituto que rege a violência domestica contra a mulher 

contem vedação expressa; impondo-se, no entanto, a exclusão de ofício 

da suspensão condicional da pena de 01 mês de detenção, por 02 (dois) 

anos, fixada pelo juiz com obrigações exorbitantes, inclusive a vedação 

de afastamento da comarca por esse período, limitação de fim de semana 

e outros deveres.

 Ap, 29245/2012, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 31/07/2012, Data da publicação 

no DJE 17/08/2012

 Importante salientar que o artigo 155 do código de processo penal declara 

que:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação 

ao crime tipificado no artigo 129, parágrafo 9º, em concurso material com 

o delito previsto no artigo 147, caput por duas vezes ambos do Código 

Penal.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para 

CONDENAR o acusado LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA, vulgo 

“Loirinho”, pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça por duas 

vezes, tipificados nos arts. 129, § 9º e 147, caput, todos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

O delito de lesão corporal possui pena de detenção de 3 (três) meses a 3 

(três) anos. O crime de ameaça possui pena de detenção de 01 (um) a 06 

(seis) meses ou multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a 

individualização da pena do condenado.

 Na primeira fase são verificadas as circunstâncias judiciais sendo que a 

culpabilidade do réu se mostrou extremamente acentuada, afinal, agrediu a 

vítima Vanessa Soares da Silva de forma brutal, conforme se verifica no 

exame de lesão corporal e demais depoimentos colacionados nos autos, 

tendo ameaçado de morte as duas vítimas, aterrorizando a família; o réu 

responde por ação penal decorrente de violência domestica (código 

73468); a conduta social do réu não pode ser valorada bem como sua 

personalidade; os motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes.

Logo, considerando que as circunstâncias judiciais não são em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base em 02 anos de detenção para o 

crime do artigo 129, § 9º do CP, e 03 (três) meses de detenção para o 

crime do artigo 147, caput do CP por duas vezes, em razão do concurso 

material.

Não estão presentes no caso nenhuma circunstância agravante ou 

atenuante.

 Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, 

razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno definitiva a pena de em dois anos para o crime do 

artigo 129, § 9º do CP, e 03 meses de detenção para o crime do artigo 

147, caput do CP por duas vezes.

 Em razão do concurso material a pena total fica sendo de 02 anos e 6 

meses de detenção.

Da Substituição da Pena

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a 04 (quatro) anos. Entretanto o crime foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e desta forma o 

benefício da substituição, conforme dispõe o inciso I do referido 

dispositivo legal, não pode ser aplicado.

Da mesma forma, descabe o sursis.

Pena

 Portanto, condeno o réu ao cumprimento da pena de 02 anos e 6 meses 

de detenção em regime inicial aberto.

 Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no rol de culpados.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais.

Proceda a Secretaria a expedição das comunicações de estilo para os 

órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34783 Nr: 2967-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIOVEZAN POMPERMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMÉRIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT, VINICIOS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Intimar a parte exequente para manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze)dias, quanto a impugnação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39652 Nr: 666-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIVALDO DO NASCIMENTO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807A OAB/MT

 Intimar a Dra. Katia Costa Teodoro para, no prazo de 10 (dez)dias, 

manifestar quanto a liberação efetuada através do alvará nº 389964-0, na 

data de 19/03/2018, no valor de R$ 8.649,49, em razão de sua petição nº 

122851 de 14/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 1477-54.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBISKI, ALDERINO DE AMORIM 

CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para manifestar, no prazo legal, com relação a Carta Precatória de 

citação do requerido Aldori Rebiski devolvida sem cumprimento em razão 

do não pagamento das custas iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1425-82.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYANE LANCE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 
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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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123582 Nr: 3575-65.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FROES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA GOMES - PREFEITO DO 

MUNICIPIO DE COMODORO - MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO - GUSTAVO ANDRÉ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FROES PEREIRA 

NASCIMENTO - OAB:6618

 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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73628 Nr: 550-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LAQUINI CISCONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER LEASING S/N, ESPÓLIO 

DE CELSO FERREIRA PENSO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18.673-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72993 Nr: 322-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO E MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18114 Nr: 2818-28.2005.811.0046

 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: MARIA ROSINEIDE TEODORO DE ALMEIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO PAULO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 196-29.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:MG 82357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Intimação do advogado Dr. Guilherme de Arruda Cruz OAB/MT nº 

12642/O, para devolução dos autos nº 196-29.2012.811.0046, Protocolo 

39181, 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): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97932 Nr: 5690-30.2016.811.0046

 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: LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97053 Nr: 5254-71.2016.811.0046

 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: MANOEL MESSIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108979 Nr: 4920-03.2017.811.0046

 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: HILDA OLIVEIRA

 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:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92786 Nr: 3304-27.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE FRANCISCO SCHCHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA IVONETE NERI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115866 Nr: 280-20.2018.811.0046

 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: TIHOLOSENETO ANIHIARE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 274-13.2018.811.0046

 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: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115781 Nr: 223-02.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAINOLA LALEROSEASERO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000396-09.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FROES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO OAB - RO6618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERREIRA GOMES (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO CONCURSO PUBLICO 

001/2018 DE COMODORO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000396-09.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: WILSON FROES PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA 

COMISSAO ORGANIZADORA DO CONCURSO PUBLICO 001/2018 DE 

COMODORO, JEFERSON FERREIRA GOMES VISTOS ETC., Cuida-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por WILSON 

FROES PEREIRA, contra ato inquinado de ilegal praticado pelo Prefeito 

Municipal de Comodoro e Presidente da Comissão Organizadora do 

Concurso Público, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz que 

realizou inscrição em concurso público de nº 001/2018 da Prefeitura 

Municipal de Comodoro/MT, para o cargo de “motorista de veículo pesado”, 

contudo foi surpreendido com seu nome em lista divulgada pelo edital 

complementar nº 007, com a descrição dos candidatos que não 

protocolaram documento no prazo, em descumprimento ao item 2.7.5.5 do 

edital principal. Narra que tal item descreve: 2.7.5.5. Os candidatos ao 

cargo de Motorista deverão protocolar na Sede da Prefeitura Municipal, no 

Departamento de Tributação ou enviar via protocolo na sede da Prefeitura 

Municipal, até o dia 17/06/2018, fotocopia da CNH categoria igual ou 

superior à: Motorista Veículo Pesados CAT “D” e Motorista Veículo Leve 

CAT “B”. Contudo, tal item está inserido no tópico que versa sobre 

“Agentes comunitários de saúde”, além do que o item 7.4. do edital nº 

001/2018 que dispõe sobre a convocação, nomeação e posse dos 

cargos, afirma que: “Para tomar posse, o candidato deverá apresentar 

documentação fotocópia autenticada em cartório, que comprove o que 

segue abaixo: 7.4.11 Carteira Nacional de Habilitação - CNH (exigido nos 

cargos de motorista). Assim, sustenta que tal exigência de apresentação 

de CNH antes do momento da posse do cargo almejado, figura-se 

contraditório e ilegal, com base ainda em entendimento sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, enunciado nº 266. Desta forma, requereu 

liminarmente, que seja às ilustres autoridades IMPETRADAS, que autorize 

a manutenção de sua candidatura ao cargo de motorista de veículo 

pesado no concurso público e se reverta a decisão equivocada da 

IMPETRADA que impugnou a sua inscrição. Juntou documentos fls. 09/70. 

É o breve relato. Fundamento e decido. A concessão de medida liminar 

contra o Poder Público, de um modo geral, afigura-se perfeitamente 

factível, desde que o provimento requerido afigure-se indispensável à 

preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a 

demora da prestação jurisdicional e que, dentre outras hipóteses 

conjecturais, não esgote no todo ou em parte o objeto da ação — medidas 
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liminares satisfativas irreversíveis cuja execução produz resultado prático 

que inviabiliza o retorno ao estado anterior, caso revogada — ou 

apresente como objeto a liberação de recursos econômico-financeiros 

[art. 1º, § 3º da Lei n° 8437/1992 e art. 1º e art. 2º-B, ambos da Lei nº 

9494/1997 c/c o art. 1º, § 4º da Lei nº 5021/1966]. Na hipótese em testilha, 

ao perquirir os motivos que deram azo ao pedido imediato deduzido, 

verifica-se que a tutela de urgência requerida merece ser acolhida. 

Conforme se vislumbra do edital nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de 

Comodoro, houve contradição quanto a exigência de apresentação de 

Carteira Nacional de Habilitação, pois inicialmente no item 2.7.5.5 (relativo a 

tópico sobre cargo alheio) previu a necessidade de se apresentar tal 

documento antes da realização da realização da prova teórica, e após, no 

item 7.4.11 tal requisito está disposto no tópico de convocação, nomeação 

e posse dos cargos, prevendo tal apresentação apenas para a tomada de 

posse do cargo e, se não bastasse, previu ainda em observação no 

anexo II do edital, no tópico destinado ao cargo de inscrição do impetrante 

(Motorista de Veículos Pesados) em letras maiúsculas: “ESTE CARGO TEM 

COMO PRÉ-REQUISITO O PORTE DE CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO CATEGORIA “D”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR A 

RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA EXIGIDA OU 

CATEGORIA SUPERIOR QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA 

PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA”. A 

respeito do direito vindicado nesta demanda, há orientação estribada no 

verbete nº 266 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou 

habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e 

não na inscrição para o concurso público.” Portanto, a exigência da 

apresentação da carteira de habilitação, antes da elaboração da prova 

teórica do concurso público é ato abusivo e fere o direito líquido e certo do 

impetrante em participar das fases iniciais do certame, uma vez que 

conforme comprovantes de fls. 11/12, já está devidamente inscrito. Por 

outro lado, ao contrário do que se alega o impetrante, a apresentação da 

CNH se faz necessária para a realização da prova prática a ser realizada, 

diante dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da finalidade. 

Em situação similar a dos autos ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

SUPERIOR NO ATO DA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. 1. A exigência de 

critérios discriminatórios em edital de concurso deve ser feita 

precipuamente sob o prisma da lógica, bastando verificar se a 

diferenciação possui uma justificativa racional e necessária, ou se resulta 

de mera discriminação fortuita. 2. Quando se exige um diploma de curso 

superior, não é para que o candidato possa fazer as provas, mas para 

que tenha conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições 

do cargo; tal diploma só há de ser exigido, pois, no ato da investidura. 

Precedentes deste STJ e do STF. 3. Agravo Regimental não provido. (AG 

110559/STJ). Assim, caracterizado o relevante fundamento da demanda, 

conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 12.016/2009. Por outro lado, o 

periculum in mora é evidente, pois caso não deferida a medida pleiteada, o 

impetrante será impedido de participar do certame. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de liminar formulado pela impetrante para determinar às 

autoridades IMPETRADAS, que autorize a manutenção da candidatura do 

IMPETRANTE ao cargo de motorista de veículo pesado no concurso 

público – Edital nº 001/2018. Notifiquem-se as autoridades tidas como 

coatoras do conteúdo da petição inicial, para que, dentro do prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que achar necessárias, fazendo 

consignar as disposições entalhadas no art. 7º, inciso I da Lei nº 

12016/2009. Após, uma vez exaurido o prazo a que faz menção o art. 7º, 

inciso I da Lei nº 12016/2009, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público, cuja intervenção nos processos desta estirpe, é indispensável 

[art. 12 da Lei nº 12016/2009]. Na sequência, venham os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT em 03 de julho de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000397-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO OAB - RO6618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERREIRA GOMES (IMPETRADO)

GUSTAVO ANDRE ROCHA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000397-91.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: ADRIANO SILVA E SILVA IMPETRADO: JEFERSON 

FERREIRA GOMES, GUSTAVO ANDRE ROCHA VISTOS, ETC. ADRIANO 

SILVA E SILVA impetrou Mandado de segurança com pedido liminar, 

contra ato inquinado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de 

Comodoro e Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público, 

todos devidamente qualificados nos autos. Afirma o impetrante que 

realizou inscrição em concurso público de nº 001/2018 da Prefeitura 

Municipal de Comodoro/MT, para o cargo de “ACS – agente comunitário de 

saúde”, contudo foi surpreendido com seu nome em lista divulgada pelo 

edital complementar nº 007, com a descrição dos candidatos que não 

protocolaram documento no prazo, em descumprimento aos itens 2.7.5.1 e 

2.7.5.4 do edital principal. Narra que tais itens descrevem que: 2.7.5.1. 

Conforme a Lei Federal 11.350/2006 é obrigatório que o candidato ao 

Cargo de Agente Comunitário de Saúde resida na respectiva área. O 

candidato deverá protocolar junto à Prefeitura Municipal de Comodoro – MT 

o comprovante de residência na área de interesse no ato da inscrição via 

protocolo até 17/06/2018. 2.7.5.4. Para validação da inscrição o candidato 

ao cargo de ACS deverá protocolar na sede da prefeitura municipal, no 

Departamento de Tributação, o comprovante de residência juntamente com 

declaração do Enfermeiro responsável pelo PSF da área. Sustenta que a 

exigência de apresentação de comprovante de endereço junto a Prefeitura 

Municipal antes da realização do certame é ilegal, com base em 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado nº 

266. Assim, requer seja deferida liminar para o fim de determinar às 

impetradas que autorize liminarmente a manutenção de sua candidatura ao 

cargo de Agente Comunitário de Saúde no concurso público. Com a inicial 

vieram os documentos. È o relatório. Fundamento e decido. Sobre a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança, o art. 1º, caput, 

da Lei nº 12.016/09, assim dispõem, verbis: “Art. 1o. Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Isso significa 

dizer que é possível à concessão de mandado de segurança desde que 

haja prova concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda que para 

fins preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não pode ser 

aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito pelo qual 

se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, DJe 

19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 

presença de dois requisitos: plausibilidade do direito substancial invocado 

(“fumus boni juris”); possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil 

reparação (“periculum in mora”). No caso sub judice, não ficou 

caracterizado o fumus boni iuris, pois, a parte Impetrante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que preenche todos os requisitos 

insculpidos na lei n.º 12.468/11, bem como a suposta violação ao seu 

direito líquido certo ou mesmo justo receio de sofrê-la por parte da 

Impetrada, visto que a princípio a norma disposta no edital do concurso 

público, impugnada no presente writ afigura-se razoável, proporcional e 

atende a finalidade a qual se destina, uma vez que para o cargo de agente 

comunitário de saúde consta expressamente o requisito de residência do 

candidato na respectiva área, conforme item 2.7.5.1., sendo consignado 

prazo para a comprovação de residência, o qual não foi cumprido pelo 

impetrante. Outrossim, tal requisito está previsto em Lei Federal nº 

11.350/06, art. 6º, I, que assim dispõe: “Art. 6º - O Agente Comunitário de 

Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da 

atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo público”; A respeito, segue o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO DA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ITEM 2.3 DO 

EDITAL Nº 01/2012. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA 

INSCRIÇÃO NO CARGO RELATIVO À ÁREA DE RESIDÊNCIA. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. Não evidenciada a violação do direito 

líquido e certo da impetrante, pois ausente comprovação cabal e prévia, 

característica da via eleita, da inscrição no cargo relativo à área de 

residência, conforme previsão expressa no item 2.3 do Edital nº 01/2012. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70072372394, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 

20/10/2017). Logo, o ato impugnado e praticado pelas autoridades 
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coatoras se revestiu de legalidade, ausente, assim, o fumus boni iuris. 

Ante o exposto, em face da ausência dos requisitos legais, INDEFIRO A 

LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades tidas como coatoras do conteúdo 

da petição inicial, para que, dentro do prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que achar necessárias, fazendo consignar as disposições 

entalhadas no art. 7º, inciso I da Lei nº 12016/2009. Após, uma vez 

exaurido o prazo a que faz menção o art. 7º, inciso I da Lei nº 

12016/2009, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, cuja 

intervenção nos processos desta estirpe, é indispensável [art. 12 da Lei 

nº 12016/2009]. Na sequência, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT em 04 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105468 Nr: 3305-75.2017.811.0046

 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: ADAIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a ADAIR 

PEREIRA no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 14/06/2016. 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. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. 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, 29 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.: 101495 Nr: 1627-25.2017.811.0046

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado pelo 

autor.Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários periciais 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), junto a Justiça Federal - Seção 

Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da Resolução 

nº 541/2007, do Conselho da Justiça Federal.Sem custas e honorários, 

uma vez que a parte requerente é beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 29 de Junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80465 Nr: 3374-78.2015.811.0046

 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: ENEIS DOLORES AMADOR, JONATAS EMMANUEL 

AMADOR MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA, 

CERAMICA PAULINHO LTDA ME, LUZINETE RAMOS ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO - 

OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT, RANULFO DE AQUINO 

NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 80465

Vistos, etc.

1- Retifique o sistema Apolo para fazer constar como advogado dos 

autores aquele constante em requerimento de ref. 79.

2- Nomeio curador especial do requerido Cerâmica Paulinho LTDA-ME a 

advogada Ariane Queiroz dos Santos, militante nesta comarca como 

defensora dativa, devendo a mesma ser intimada pessoalmente.

3- Expeça carta precatória para o fim de citação do requerido de ref. 79, 

fazendo constar as advertências da decisão inicial. Desde já, não 

havendo citação pessoal, defiro a citação por hora certa, devendo o sr. 

Oficial de justiça, quando da diligência, observar o determinado nos arts. 

252 a 254 CPC.

4- Intime-se o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o novo 

endereço da requerida Luzinete Ramos Alexandre.

5- Notifique-se o Ministério Público.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 3737 Nr: 578-08.2001.811.0046

 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: MARIA APARECIDA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROSA DA SILVA, GLEYSCLER 

BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114470 Nr: 7169-24.2017.811.0046

 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): CONSTRUTORA JUREMA LTDA, MUNICÍPIO DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK EBERHART - 

OAB:5238

 Cód. 114470

Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública ambiental interposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face do MUNICÍPIO DE COMODORO/MT e 

outros todos devidamente qualificados.

É o relato do necessário.

Com relação aos embargos declaratórios apresentados pelo autor, bem 

como pelo réu, tenho que ambos não merecem acolhimento considerando 

que a decisão interlocutória guerreada apreciou os requerimentos 

apresentados pelo “Parquet”, bem como expôs de forma clara as 

condutas a serem praticadas por cada requerido. Portanto, conforme se 

pode observar, a matéria foi devidamente apreciada pela decisão 

embargada.

No que tange a retomada das obras, é cediço que no âmbito da proteção 

ambiental as medidas se realizam, sempre que possível com a 

recomposição da área agredida, bem como visando minimizar os efeitos 

decorrentes da degradação já ocorrida.

No caso em testilha, vislumbro que o requerido apresentou estudo 

executivo de drenagem, o qual “prima facie” demonstra a intenção do 

requerido em minimizar os impactos ambientais ocasionados com sua 

atividade produtiva.

Nestes termos:

1 - CONCEDO a retomada da execução das obras de travessia urbana – 

BR-174, executadas pela VL MORETTO LTDA., por subcontratação feita 

pela CONSTRUTORA JUREMA LTDA, devendo o mesmo as suas 

expensas, efetivar medidas para disciplinamento da velocidade e energia 

cinética da água na área em questão, bem como efetivar o projeto de 

drenagem apresentado e proceder com a devida recuperação da área de 

influência cujo prazo de início fixo em 30 (trinta) dias. Faço constar desde 

já que deverá a requerida comprovar nos autos mensalmente o deliberado 

nesta decisão, sob pena de revogação.

2 - NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios de ref. 08 e 24 por 

inadequação.

 3 – Intimem-se os réus para manifestar acerca da proposta de honorários 

de ref. 28

4 – Certifique a tempestividade da contestação de ref. 37.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63017 Nr: 1131-35.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAHOLD, NIKIELSON SELZLER 

KLAHOLD, ROBSON MARCELO LOURENÇO, ALESSANDRO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a ausência do defensor público nomeio para o ato o Dr. 

Ranulfo de Aquino, OAB/MT 2242, para patrocinar a defesa dos réus 

Robson Marcelo e Alessandro Pereira, nos termos do Art. 298 da CNGC, 

sendo que arbitro 300 reais pelo trabalho realizado, levando-se em 

consideração a natureza da presente audiência, devendo ser expedida 

certidão em desfavor do Estado.

Diante da impossibilidade de realização do interrogatório do réu Walter 

Klahold, pois ausente nos autos qualquer certidão acerca da intimação 

dos demais corréus, determino que seja certificado nos autos se houve a 

intimação daqueles.

Ainda, determino que o réu Walter carreie aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, procuração de seus procuradores.

Após, conclusos para deliberação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101642 Nr: 1703-49.2017.811.0046

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 53, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes por meio de seus patronos para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95772 Nr: 4704-76.2016.811.0046

 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: JOSIANE GONÇALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4.676

 Tendo em vista a r. sentença proferida nos autos na ref: 66, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para que tenham 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, a 

sentença transite em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98842 Nr: 396-60.2017.811.0046

 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): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, ROGERIO 

GONÇALVES DE JESUS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:MT/8.843

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 44, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, caso queiram, especifiquem as provas a serem 

produzidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102384 Nr: 2006-63.2017.811.0046

 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: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caproni da Silva & Delarcos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23.580/O

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 57, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105429 Nr: 3280-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto DECRETO A INTERDIÇÃO de JOÃO PAULO DA SILVA 

OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil.Nomeio como CURADORA sua genitora, a Sra. Ivanusia Mendes da 

Silva, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto 

no artigo 1.184, §3°, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da 

Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 28 de junho de 

2018.Antonio Carlos Pereira Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 1227-79.2015.811.0046

 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: JOÃO KAPLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:11043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do retorno dos autos da 1ª Instância, ficam as partes 

intimadas a se manifestarem ao que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110577 Nr: 5525-46.2017.811.0046

 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: CLAUDEIR EUGENIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos, etc.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira:

 1) Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos;

 2) Proceda a serventia com as correções necessárias no sistema Apolo 

para fazer constar o patrono de todo (s) o (s) requerido (s), caso já não o 

tenha feito;

 3) 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. Sendo a parte representada pela 

Defensoria, notifique a mesma para que busque o núcleo da Defensoria de 

seu domicílio atual.

 4) 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.

 5) Após, voltem-me conclusos para apreciação da (s) preliminar (es) 

suscitada (s) em sede de contestação e saneamento se necessário o for.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho 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.: 122674 Nr: 3248-23.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GOMES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110577 Nr: 5525-46.2017.811.0046

 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: CLAUDEIR EUGENIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Tendo em vista o despacho de ref: 27, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo de 05 dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas. Ainda, 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.: 113940 Nr: 6966-62.2017.811.0046

 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: LUCILENE BERNARDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 24, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120280 Nr: 2147-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLD, MLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de ref: 30 e a pauta de audiência de ref: 28, 

fica redesignada a audiência de conciliação para 20/08/2018 às 14h00min. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 356 de 657



Intime-se conforme determinado na decisão de ref: 04.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-98.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (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 DESPACHO Processo: 

8010130-98.2014.8.11.0046. REQUERENTE: RODRIGO MOURA DE 

VARGAS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000041-33.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BULZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Nos termos da lei em 

vigência, conforme Decisão proferida nos autos, fica a parte requerida 

intimada para no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do 

débito, ficando ciente de que 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; Fica ainda o devedor ciente 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 o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. COMODORO, 4 de julho de 2018. NUBIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-57.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA FOGLIATTO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do despacho proferido 

nos autos, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder com o devido andamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-58.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MALAQUIAS MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010057-58.2016.8.11.0046. REQUERENTE: STELA COMERCIO DE 

FLORES E PRESENTES LTDA - ME REQUERIDO: TATIANE MALAQUIAS 

MOTTA 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 eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010309-95.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA AGOSTINHA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010309-95.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: SERRANA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME EXECUTADO: LUCINEIA AGOSTINHA PEREIRA 

Vistos, etc. A parte exequente pugnou pela penhora sobre eventuais 

créditos do executado no rosto dos autos descrito em manifestação de ID 

5557640 . Sobre a penhora no rosto dos autos, estabelece o artigo 860 do 

CPC/2015: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a 

penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos 

pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que 

esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a 

caber ao executado”. (grifos nossos). Insta salientar que se por um lado à 

execução deve se dar do modo menos gravoso ao executado, por outro, 

esta deve ser processada da forma mais proveitosa para o credor, 
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porquanto o objetivo de toda execução é a satisfação do crédito 

exequendo. Diante do insucesso na efetivação da constrição por outros 

meios, nada impede que se faça a penhora no rosto dos autos. Assim, 

DEFIRO o pedido retro. Determino, em consequência, a expedição de 

penhora sobre eventuais créditos da parte executada no rosto dos autos 

nº 1982-79.2010.811.0046; 34-1545.2015.811.004, ambos da segunda 

vara desta comarca, o que faço sob a égide do artigo 860 do Código de 

Processo Civil/2015. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010304-39.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DODS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010304-39.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DODS SANTOS 

EXECUTADO: SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA Vistos, 

etc. Recebo a emenda da inicial. 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 eletronicamente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-38.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

SOLANGE LIMA DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

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: 

8010274-38.2015.8.11.0046. REQUERENTE: MOACIR EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A, TELEFONICA BRASIL S.A, 

SOLANGE LIMA DE SOUZA - ME 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 

a parte vencida 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: 8010152-88.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA QUELLI DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010152-88.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CATIA QUELLI DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT VISTOS, ETC. De proêmio, intime-se a parte exequente para em 05 

(cinco) dias apresentar demonstrativo de crédito. Sendo apresentado no 

prazo fixado, desde já DETERMINO: 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 

a parte vencida 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-51.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA CRISTINA GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA QUIXABA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010202-51.2015.8.11.0046. REQUERENTE: CLAUDIANA CRISTINA 

GARCIA - ME REQUERIDO: LUCIANA QUIXABA DA SILVA 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 a parte vencida 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

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 008/2018

* O Edital n°008/2018 - referente à abertura de Processo Seletivo para 

Credenciamento de Conciliadores - encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87565 Nr: 62-37.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FRANÇA TABOSA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, em face de ROSANGELA FRANCA TABOSA BATISTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Decisão de conteúdo positivo à ref. 04.

A parte exequente informa a quitação do débito à ref. 36, requerendo, 

assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

De outra banda, uma vez transferidos os valores parcialmente bloqueados 

para a conta única, necessário se faz a indicação da conta da executada 

para liberação do numerário através de Alvará.

Indicada a conta, expeça-se Alvará.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75593 Nr: 664-62.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDNEI ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PANORAMA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:118.948 - RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 Vistos etc. Inicialmente, defiro a junta de carta de preposição requerido 

pela advogada da denunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, bem 

como, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de 

substabelecimento. De outra banda, deixo de analisar o pedido de 

ilegitimidade ativa requerida pela ré TRANSPANORAMA TRANSPORTES 

LTDA, a uma porque não merece pertinência com objeto da ação o fato de 

o autor não estar mais na posse no referido veículo, já que o que se 

discute nos presentes autos são os danos materiais sofridos pelo 

acidente ocorrido pelo preposto da ré, os quais estão cabalmente 

comprovados no presente feito, e não o veículo em si. A duas porque 

preclusa tal alegação. Ainda, e pelas mesmas razões, indefiro o pedido de 

expedição do mandado de constatação do referido veículo. Lado outro, 

expeça-se Carta Precatória à Comarca de Maringá/PR com a finalidade de 

ser procedida a oitiva da testemunha MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA, arrolada 

pela requerida TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, no endereço 

indicado à Ref.102 (fl. 205). Em seguida, aportando a missiva aos autos, 

vista à DPE para apresentar memoriais escritos, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, intimem-se as partes para apresentarem memoriais escritos, 

no prazo comum de 10 (dez) dias. Por derradeiro, conclusos para 

sentença. Cumpra-se expedindo o necessário. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 2945-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. P. MENEZES FRANÇA - ME, RONNIE PETERSON 

MENEZES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MILITÃO - ME, SEVERINO MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (Ref.92).

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção (§1º, art. 845, do 

NCPC) da COLHEDORA DE CANA, modelo JOHN DEERE JD0357, número 

de série NW3520T090357, no endereço fornecido pelo exequente.

 Nomeio como fiel depositário o representante legal da empresa 

exequente, o Sr. Ronnie Peterson Menezes França, devendo prestar 

compromisso deste encargo, ficando advertido de que não poderá dispor 

dos bens sem expressa ordem judicial.

Ato contínuo, intime-se a parte executada da penhora para, querendo, 

opor embargos no prazo legal, sendo que, em caso de inércia, 
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prosseguir-se-á a demanda com os demais atos expropriatórios.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 11778-32.2015.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA, CLEIDINEIA 

FERNANDES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RICARDO 

MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos...Como se sabe, o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a 

conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo 

perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou 

proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há 

elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção 

quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que 

isso implique cerceamento do direito de defesa. Isso, porque o Juiz é o 

destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva 

conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento 

das diligências inúteis ou meramente protelatórias. Mas, no caso destes 

autos, relativo ao pedido de produção de provas constante na 

contestação, tenho que razão assiste aos requeridos. O artigo 373 do 

CPC descreve que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu 

direito, porém incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.É de se ver, que na 

contestação os requeridos alegam que a área por eles ocupada é diversa 

daquela que o município autor alega ter recebido à título de doação, e que 

na verdade seu imóvel faz divisa com área do autor.Assim, é ônus dos 

requeridos comprovar a veracidade de suas alegações.Entretanto, em que 

pese o teor do petitório dos requeridos, tenho que basta uma constatação 

a ser realizada por Oficial de Justiça, a fim de se averiguar se o imóvel 

ocupado pelos requeridos é o mesmo que o autor alega ter recebido a 

título de doação, ou se são áreas confrontantes.Expeça-se, pois, o 

competente mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

promover a identificação da área ocupada pelos requeridos e da área que 

o autor alega ter recebido como doação, e descrever com a minúcia que o 

caso requer, se são áreas distintas ou não, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, digam as partes, no mesmo prazo...Às providências. 

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23227 Nr: 2053-97.2007.811.0010

 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): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 3843-33.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU MENDONÇA, DERLI TEREZINHA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ADRIANI ANANIAS - 

OAB:21268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, forte no artigo 678 do CPC, DEFIRO a medida liminar 

pleiteada para suspender os atos expropriatórios que recaem sobre o 

imóvel em tela no bojo da ação de execução em apenso, suspendendo, 

ainda, a hasta pública designada para o dia 04/07/2018.Certifique-se nos 

autos principais.Cite-se o embargado, mediante remessa dos autos, para 

contestar, em 15 dias, consignando-se que, não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

e m b a r g a n t e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 1142-41.2014.811.0010

 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: MARTA ARAÚJO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 107/108 formulado pela 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 124/126, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 06 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59536 Nr: 10035-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DA CRUZ DISTRIBUIDORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 274, § único, e 485, inciso III, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

sem resolução de mérito.Custas ao exequente.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 08 de Junho de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91497 Nr: 2122-80.2017.811.0010

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE ROSA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-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:

 Processo nº. 2122-80.2017.811.0010

Código nº. 91497

Requerente: Luzinete Rosa Correa

Requerido: Município de Jaciara-MT

VISTOS ETC,

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da natureza de seu cargo, ou seja, se é servidor efetivo 

ou comissionado e a data exata que ocorreu sua posse na função pública, 

sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48276 Nr: 3568-31.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gasparina Oliveira da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3568-31.2011.811.0010

Código nº. 48276

Exequente: Gasparina Oliveira da Silva Ferreira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Gasparina Oliveira da Silva Ferreira manejou Cumprimento de sentença em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 

535 e seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos (fls. 123/124), sendo os comprovados os pagamentos às fls. 

125/126.

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de levantamento dos 

valores (fl. 122).

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“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 dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento dos valores depositados às 

fls. 125/126, na forma postulada à fl. 122.

Sem custas e honorários.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56452 Nr: 834-05.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO TRAJANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 834-05.2014.811.0010

Código nº. 56452

Exequente: Sebastião Trajano

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Sebastião Trajano manejou Cumprimento de sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos (fls. 118/119), sendo os comprovados os pagamentos às fls. 

120/121.

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de levantamento dos 

valores (fls. 122/123).

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“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 dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento dos valores depositados às 

fls. 120/121, na forma postulada à fl. 122/123.

Sem custas e honorários.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72862 Nr: 12783-89.2015.811.0010

 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: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Processo n°. 12783-89.2015.811.0010

Código n°. 72862

Requerente: André Barros da Silva

Requerido: Cloedeth Marques da Silva

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

REVOGO INTEGRALMENTE a sentença homologatória de ref. 63, uma vez 

que não houve acordo formalizado entre as partes acerca da partilha de 

bens do casal.

A sentença de ref. 42 confirmou o acordo dos litigantes quanto aos 

alimentos, guarda e visitas dos filhos do casal, no entanto, a decisão foi 

objeto de embargos de declaração opostos pelo autor à ref. 45, que 

sustentou omissão no julgado quanto ao exame da partilha patrimonial do 
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casal, cujo acordo NUNCA EXISTIU.

 Ou seja, o recurso do autor obteve provimento no sentido partilhar os 

bens do casal em 50% para cada parte (ref. 63), divisão que NÃO FOI 

OBJETO DE ACORDO ENTRE AS PARTES nestes autos, tampouco nos 

autos da Ação de Alimentos, Código 75989.

A ausência de acordo entre do casal acerca da partilha dos bens está 

evidenciada no termo de conciliação acostado à ref. 60.

Logo, incabível a homologação na forma pretendida pelo requerente.

Ante o exposto, REVOGO e TORNO SEM QUALQUER EFEITO os termos da 

sentença homologatória de ref. 63.

Por consequência, deixo de apreciar os embargos de declaração de ref. 

66 ante a perda superveniente do objeto recursal.

Ao Ministério Público.

Após, conclusos COM URGÊNCIA.

Intimem-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.: 97508 Nr: 1003351-79.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALDS, NILSON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE 

ALMEIDA - OAB:21.021/O/MT, WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - 

OAB:21.568/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as partes para que entrem em 

contato com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão 

oferecer seus pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de 

preclusão (artigo 477, § 1º, do NCPC). As partes ficam responsáveis em 

informar aos seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos 

periciais, bem como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações. 

Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão 

retornar conclusos para as determinações pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 03 de julho de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104349 Nr: 8356-78.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGELINA FLAUZINA DE JESUS ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

ref. 19. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão encaminhados 

ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92453 Nr: 2587-89.2017.811.0010

 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: LEONARDO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 (....) Fixo como ponto controvertido: a comprovação da lesão sofrida pelo 

requerente, bem como sua extensão.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.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 03 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102090 Nr: 7073-20.2017.811.0010

 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 DAS DORES RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 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. 34. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão encaminhados 

ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95860 Nr: 4140-74.2017.811.0010

 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 DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4140-74.2017.811.0010

Código n.º 95860

Requerente: Maria de Fátima Silva Almeida

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 15h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial do de 

cujus e da parte autora.

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, 3 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103870 Nr: 8125-51.2017.811.0010

 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: JURACI APARECIDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, §2º do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade 

da verba honorária em razão da gratuidade da justiça, nos termos do §3°, 

do art. 98, do mesmo Codex.Habilitem-se os patronos da ré como 

postulado à ref. 23.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquive-se 

com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara ¬ MT, 03 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13974197 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000366-82.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 4 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13845507 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010499-40.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISMARA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do ofício 

de id n. 14000246.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DOS SANTOS SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84631 Nr: 4508-20.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:, LANNING PIRES AMARAL - OAB:3.756-E

 Nos termos do Provimento n. 52/2007 impulsiono os autos para intimação 

dos patronos do réu acerca da audiência que realizar-se-á no dia 

01/08/2018, às 15h30min.

Comarca de Juara

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000180-35.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora acerca da contestação apresentada, para querendo 

impugná-la no prazo legal.

Intimação 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)

 

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.: 89190 Nr: 1261-70.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A Martins Azoia - ME, Antonio Aparecido 

Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a informação de juntada de diligência no evento anterior, não 

há anexos pendentes de serem juntados. Ante o exposto, intimo a parte 

autora para regularizar a juntada do comprovante de diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84666 Nr: 4486-35.2016.811.0018

 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: Clarice Dias Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED REGIONAL MARINGÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BITTENCOURT FERRAZ 

DE CAMARGO - OAB:52665

 Considerando ser tempestivo o recurso de apelação protocolado de ref. 

34, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito ao DJE 

para proceder a intimação do requerido, para querendo, apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 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: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, 

para manifestar acerca da petição do requerido, mencionada na 

manifestação ministerial de ref. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37321 Nr: 1489-89.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Francisco Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar o patrono do autor da juntada de fls 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 8497-73.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:OAB/MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:OAB/MT 2.152B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para pagamento de diligência junto ao site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33527 Nr: 1194-86.2009.811.0018

 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: Espolio de João Pio Neto, Joaquim Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Reis Maezano, José Ferreira da Neiva, 

Nelson Américo Abegg, Terezinha Pereira Abegg, CARIC - Companhia 

Americana de Repres. Import. E Comercio, Luciano de Castro Afonso, 

Sergio Maloni, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Helio Donizete Colognhezi - OAB:214817-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Cristina Mouro - 

OAB:161.979/SP, Caio Medici Madureira - OAB:236735/SP, José 

Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.000,00 (Dois mil reais), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 364 de 657



Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.000,00 (Mil reais), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.000,00 (Mil 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35000 Nr: 2577-02.2009.811.0018

 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: Laurindo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 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 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88252 Nr: 773-18.2017.811.0018

 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: Geruza Farias

 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.

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.: 88439 Nr: 893-61.2017.811.0018

 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 Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61332 Nr: 3941-67.2013.811.0018

 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: Joel Mariano da Silva, Palmira Emerick da Silva, Elvira 

Mariano da Silva, Neusa Mariano da Silva, Lourival Braz de Almeida, Josina 

Joana da Silva, Almerinda Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mariano da Silva, Iraci da Silva, 

Almezinha da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, Marcelo Junior Gonçalves, OAB: 

MT/8787-B, a respeito da Juntada de Informações de folhas 208/210, para 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59362 Nr: 1881-24.2013.811.0018

 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: Matilde Salomão Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Impugnação à 

Execução de folhas 125/135, para querendo, manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78304 Nr: 1221-25.2016.811.0018

 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: RCGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 
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Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo sem apresentação de contestação pelo 

requerido, eis que devidamente citado conforme juntada de carta 

precatória de ref:61 em 14/05/2018 (certidão de fls. 113), deixou 

transcorrer o prazo sem contestar a presente ação. Ante o exposto, 

impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora, nos moldes 

da decisão de ref.41, para requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 1197-65.2014.811.0018

 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: Folozino Alves de Souza Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da Sentença 

de folhas 123/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65274 Nr: 2475-04.2014.811.0018

 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: Marlene Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada Gladis Eliana Bess 

OAB: 8.880, acerca da Juntada de Impugnação à Execução de folhas 

82/89, para querendo, manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8873 Nr: 464-85.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Tomas Pereira Veículos-ME, Plinio 

Wandscher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o pedido de fls. 133.

Proceda-se com busca de veículos junto ao RENAJUD em nome do 

executado M. TOMAZ PEREIRA VEÍCULOS (CNPJ 04.439.133/0001-10) e 

PLÍNIO WANDSCHER (CPF 560.678.102-63), anotando-se a restrição de 

circulação sobre o mesmo, sobre o montante da dívida de R$ 257.108,17 

(duzentos e cinquenta e sete mil, cento e oito reais e dezessete 

centavos).

Solicite-se a Declaração de imposto de renda do executado junto ao 

Sistema Infojud.

Com a resposta, diga o exequente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Considerando a manifestação de fls. 119 e o pedido de fls. 133, diga o 

exequente quanto ao veículo encontrado em nome do executado, 

conforme restrição judicial de fls. 110, sob pena de desbloqueio da 

restrição.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-36.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDVINO DELGADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 1000555-36.2018.8.11.0018 null REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência Satisfativa proposta Edvino Delgado de Souza, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO buscando ser submetido, COM URGÊNCIA, 

“CIRURGIA CARDÍACA”, tendo em vista que o autor é portador de ANGINA 

PECTORIS INSTÁVEL (CID I20) e INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (CID 

I21). Em análise dos autos tenho que o pedido merece guarida. 

Desnecessário se faça longa digressão doutrinária para que se 

demonstre o dever do Estado (aqui entendido em sua tríplice composição: 

União, Estados e Municípios) em prover as ações necessárias ao 

resguardo da saúde da população. Basta que se diga que o texto 

constitucional erigiu como princípio fundamental da República a dignidade 

da pessoa humana e assegurou ao indivíduo o direito fundamental à vida, 

do qual decorre, logicamente, o direito à saúde. Não fosse isso, a norma 

constitucional expressamente reconheceu o direito à saúde como 

integrante do rol dos direitos sociais do indivíduo, o que, via reflexa, impõe 

ao Estado a obrigação de adotar as medidas necessárias à efetivação do 

direito assegurado. Por relevante, vale a transcrição do dispositivo citado: 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

O legislador constituinte, ciente da relevância do tema, voltou a tratar do 

direito à saúde no artigo 196 do Texto Magno, onde reforçou sua 

característica de direito humano fundamental cuja promoção é dever do 

Estado, e estabeleceu a conexa garantia de amplo acesso aos serviços 

de promoção, proteção e recuperação da saúde. Novamente, impõe-se a 

transcrição: “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.” Segundo 

dispõe o artigo 4° da Lei n. 8080/90, “o conjunto de ações e serviços de 

saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”, sistema 

descentralizado com responsabilidade pela “execução de ações de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” (artigo 6º inciso I 

alínea ‘d’ Lei 8080/90), que tem como princípio a “integralidade de 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (artigo 7º 

inciso II Lei 8080/90). Dos dispositivos citados, analisados sob a ótica do 

Texto Constitucional e sob o primado da dignidade da pessoa humana, 

extrai-se o dever solidário, firmado entre todos os integrantes do Sistema 

Único de Saúde de fornecer, de forma gratuita, medicamentos 

excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os 

referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao 

próprio sustento e de sua família. Tratando do assunto, o Supremo 

Tribunal Federal teve oportunidade de assentar que “(...) O direito à saúde 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O 

direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 
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fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. 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 da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...)” (STF – Segunda 

Turma - RE/AgR 393175/RS - DJ 02/02/2007 pg. 140) No caso versando, e 

segundo se extrai dos documentos que acompanham a exordial, o(a) 

paciente é portador de doença denominada “ANGINA PECTORIS INSTÁVEL 

(CID I20) e INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (CID I21)”, sendo-lhe 

necessário ser submetido à “CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

COM IMPLANTE DE STENT; ALÉM DE CONSULTAS E EXAMES PRÉ E PÓS 

OPERATÓRIOS, TRATAMENTOS COM MEDICAÇÃO NECESSÁRIA A 

SEREM REALIZADOS COM MÉDICO ESPECIALISTA”. Aduz que junto ao 

Estado em 13/12/2017, fato que restou claro no laudo técnico que o 

paciente é portador de doença arterial coronariana, com lesão de 90% 

proximal e 70% e acd, sendo que seria necessário a cirurgia com a 

indicação de urgência para realização do procedimento. Contudo, até o 

presente momento o paciente não realizou a referida cirurgia. Ademais, 

analisando detidamente ou autos, bem como, de acordo com o parecer 

técnico do NAT, observa-se a urgência na realização da cirurgia, tendo 

em vista o risco que o paciente corre se houver piora no quadro clínico, 

inclusive com risco de infarto agudo do miocárdio e morte, sendo 

recomendado pelo NAT a realização do procedimento, o quanto antes. Dos 

autos extrai-se também que o(a) paciente não possui condições 

financeiras de custear o tratamento. Por certo que fornecimento de 

tratamento necessário que o(a) paciente precisa é de competência do 

Estado de Mato Grosso, ora demandado. Todavia, sustenta a parte autora 

que a parte ré, descumprindo com seu dever constitucional de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção 

e recuperação da saúde, tendo em vista que o Requerimento do 

procedimento necessário junto ao requerido encontra-se parado, tendo 

sido realizado final de 2017, acarretando absoluto descaso com a saúde 

da parte autora. Destarte, art.300 do NCPC prevê o seguinte: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Logo, conforme amplamente explicitado acima, 

resta configurado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, com amparo no artigo 298 CPC/2015 e na forma do artigo 497 do 

CPC/2015, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo 

que DETERMINO ao Estado de Mato Grosso que, no prazo improrrogável 

de 72 (setenta e duas) horas, adote todas as providências necessárias 

para que o autor seja devidamente submetido à “CIRURGIA DE 

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT; ALÉM DE 

CONSULTAS E EXAMES PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS, TRATAMENTOS COM 

MEDICAÇÃO NECESSÁRIA A SEREM REALIZADOS COM MÉDICO 

ESPECIALISTA” , conforme prescrição médica, sob pena do pagamento de 

multa diária conforme dispõe o artigo 537, caput, do NCPC, no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). INTIME-SE o patrono da parte autora, para acompanhar o 

cumprimento desta decisão. Em caso de descumprimento da liminar, 

deverá o advogado indicar hospital particular ou conveniado que tenha 

competência para a realização do tratamento e procedimento 

médico/cirúrgico. INTIME-SE. ENCAMINHE-SE cópia ao Sr. Secretário 

Estadual de Saúde, do teor da presente decisão. CITE-SE o réu quanto aos 

termos da presente ação, por carta precatória (artigo 247,III, NCPC), 

cientificando-a de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de contestação, nos termos do enunciando nº 1 dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso, com as advertências dos 

artigos 183 e 344, todos do NCPC. Sem prejuízo da determinação supra, 

comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde pelo e-mail 

apoiojudicial@ses.mt.gov.br e telefones (65) 3613.5310 e 3613.5330, com 

cópia do presente decisum, para que tomem conhecimento da liminar e 

adotem as providências necessárias ao seu imediato e efetivo 

cumprimento. OBSERVE-SE, no cumprimento do ato citatório, o que dispõe 

o artigo 328, § 4º, da CNGC. Ante a urgência do caso, cumpra-se servindo 

cópia como Mandado/Ofício/Carta Precatória. Cumpra-se expedindo o 

necessário. JUARA/MT, 4 de julho de 2018 FABRICIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86954 Nr: 197-25.2017.811.0018

 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: OACP, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 DESPACHO

Intime-se a parte autora, para querendo, impugnar a contestação, 

informando as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, colha-se parecer Ministerial.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63419 Nr: 832-11.2014.811.0018

 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: M. Pagnussatti-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Antonio Batilani Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante da 

distribuição da carta precatória retirada as fl. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65572 Nr: 2716-75.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Azarias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento, Valdinei Holanda 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105995 Nr: 1147-97.2018.811.0018

 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: Maria Pirovani Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 01/08/2018, às 15:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64518 Nr: 1843-75.2014.811.0018

 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: Paulo Ricardo Fernandes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimar Patronos das Partes para que se manifestem quanto a juntada de 

laudo pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 8713-34.2017.811.0018

 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: Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 16/08/2018, às 15:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64519 Nr: 1844-60.2014.811.0018

 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: Celso Leonel de Amorim

 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

 Considerando que a publicação fl.108 referente a decisão fl.106-v, não 

constou o patrono habilitado da parte requerida Dr. Fagner da Silva Botof 

OAB/MT 12.903, reenvio a decisão para nova publicação e devida 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87478 Nr: 463-12.2017.811.0018

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin Eirelli - EPP, Wagner Piccin, 

Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40675 Nr: 1126-68.2011.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda, 

Edson Nildo Bortoncello, Marcos Guilherme Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 69/70, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 70-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos 

autos cópia da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, 

independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a 

transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o 

exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua 

transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente 

comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos 

termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderão apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) 

Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82682 Nr: 3316-28.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceres Agronegócio de Insumos Agrícola Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Levi Bervig - 

OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 Vistos etc.

INDEFIRO a liminar vindicada, tendo em vista que a exordial da execução 

em anexo é acompanhada de tabela clara e objetivo que explicita o 

quantum debeatur.

Ademais, o embargado não explicitou quais as cláusulas do contrato 

bancários seriam abusivas; não indicou quais cláusulas pretende revisar; 

não indicou quais seriam as taxas de juros corretas, e muito menos 

indicou o valor que entende devido.

Recebo os embargos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 919 

do CPC, por não ser hipótese de suspensão da execução.

Ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, cf. art. 920, inc. I, do 

CPC.

Certifique-se a gestora se as custas foram devidamente adimplidas.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80005 Nr: 1981-71.2016.811.0018

 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: Alaide Meireles Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Dias de Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 DESPACHO

Pende nos autos apresentação de contestação da representante da 

interditanda.

Assim, diante da inércia da Defensoria Pública local, NOMEIO como 

curador da interditanda o Dr. Willy Alberto Heitmann Neto, OAB n. 20.764/O 

para que apresente contestação, no prazo legal.

Com a apresentação da contestação, volte-me concluso para sentença.

Initme-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70614 Nr: 1570-62.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recovery do Brasil- Fundo de Investimento em 

Direito Creditorios Nao Padronizados Multisetorial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 
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Donegatti - OAB:290.089, Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

 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 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 8713-34.2017.811.0018

 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: Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencia para cumprimento do mandado de intimação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61944 Nr: 4571-26.2013.811.0018

 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: Queila Cristina Moreira Nass

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto as juntadas de fl.102/103 e 104/108, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 1954-30.2012.811.0018

 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: Nair Gomes Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.118/122, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-13.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PENHAVEL PANSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR PANSANI OAB - 073.038.408-00 (REPRESENTANTE)

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-87.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAVICHIOLI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE COSTA MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010233-87.2017.8.11.0018 REQUERENTE: LUCAS CAVICHIOLI ALVES 

REQUERIDO: ELIETE COSTA MATOS DECISÃO Trata-se de pedido de 

parcelamento do valor executado, conforme previsão do artigo 916 do 

CPC. Em ID: 13370039 o exequente manifesta concordância com 

parcelamento. Pois bem. Primeiramente DEFIRO o parcelamento requerido 

pelo executado já que realizou depósito de 30% do valor atualizado da 

dívida. Intime-se o executado, para continuar a efetuar os depósitos das 

06 (seis) parcelas, devendo comprovar nos autos, sob pena de aplicação 

do artigo 916, §5º do CPC. Após, intime-se o exequente para manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias quanto a quitação integral do crédito. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores já depositados nos 

autos, devendo ser observada a conta bancária indicada pela patrona do 

exequente. Por fim, concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010030-96.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA PAULA BOGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA EUGENIA PAVINATO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56887 Nr: 3105-31.2012.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Lisboa da Hora - EPP, José Lisboa da Hora, 

Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 DESPACHO

Defiro conforme requerido pelo Parquet às fls. 125/126.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas de 

Acusação.

Considerando que carta precatória não suspende o curso do processo, 

desde já, designo audiência de instrução para o dia 29.08.2018, às 

16h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71100 Nr: 1815-73.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zico dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN FERNANDO PONTIN - 

OAB:36336

 Promovo a intimação do réu para que, no prazo de 05 dias, apresente 

endereço atualizado para que se cumpra o que for de praxe.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 110852 Nr: 3337-33.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joelto Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 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:

 DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120 do Código de Processo Penal, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de restituição, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas 

necessárias.P.R.I.CJuara/MT, 28 de junho de 2018.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75556 Nr: 3932-37.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Silva de Andrade, Kaio Macedo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de outubro de 

2018, às 15h00min. 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 e a Defensoria Pública.Intimem-se os 

acusados.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64811 Nr: 2085-34.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cassiano da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Cód. 64811

Vistos.

Trata-se de requerimento de revogação da suspensão condicional do 

processo proposto pelo Ministério Público, em razão do descumprimento 

injustificado das condições impostas ao denunciado Douglas Cassiano da 

Cunha.

É o relato. Fundamento e decido.

O denunciado Douglas Cassiano da Cunha foi beneficiado com a 

suspensão condicional do processo, devendo cumprir algumas condições, 

dentre elas o comparecimento mensal em Juízo.

Verifico que o acusado em que pese tenha efetuado o pagamento integral 

da pena pecuniária não compareceu regularmente em cartório conforme 

determinado em audiência.

Preceitua o artigo 89, da lei 9.099/95, em seu parágrafo 4º que a 

suspensão poderá ser revogada se a acusada descumprir qualquer das 

condições impostas.

Observo que o réu descumpriu, sem justificativa, as condições impostas 

na suspensão condicional do processo, razão pela qual a revogação do 

benefício é de rigor.

DIANTE DO EXPOSTO e em atenção ao artigo 89, § 4º da Lei 9.099/95 

revogo a suspensão condicional do processo ofertada a Douglas 

Cassiano da Cunha.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de outubro de 

2018, às 14h00min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas para que compareçam a audiência 

acima designada, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

 Ciência do Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juara/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101710 Nr: 7629-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Aparecido Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 120 do Código Processual 

Penal, não havendo dúvida quanto ao direito do requerente, determino a 

imediata restituição de 1 (um) celular marca Samsung Galaxy J1 min, cor 

branca, modelo J105B/DL, e celular marca LG K4, cor branca, modelo 

K120F, mediante termo que deverá ser carreado a estes autos.Após, a 

assinatura do termo, arquive-se o processo com as baixas e anotações 

de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2105-20.2017.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos.

 Abram-se vistas às partes para se manifestarem sobre o estudo 

realizado na Comarca de Alta Floresta/MT (ref. 39), conforme já 

determindo (ref. 76).

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 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, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT, 

Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Cód. 113334

Vistos.

Considerando o deferimento da tutela de urgência concedida do HC n° 

1007324-17.2018.8.11.0000, a qual concedeu a liberdade provisória dos 

representado com a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas 

por este Juízo, determino:

Os acusados deverão cumprir as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecer a todos os atos do processo;

b) Manter comportamento social adequado e não cometer outro fato 

descrito como crime;

c) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as 

atividades;

d) Não se ausentar da comarca, pelo prazo máximo de 15 dias, sem 

comunicar este Juízo.
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e) Recolhimento domiciliar noturno, das 18h00min às 06h00min.

f) Proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, no mínimo 300 

metros, e por qualquer outro meio de comunicação, ressalvado nos casos 

de eventual comparecimento em audiência deste feito ou de qualquer outra 

ação judicial de cobrança da dívida.

Sendo assim, expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não 

estiverem presos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara, 04 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55626 Nr: 1843-46.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Martins Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o 

acusado RONIVALDO MARTINS CARVALHO como incurso na pena do 

delito do art. 155, § 1º do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO do 

crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal.[...] .Portanto, CONDENO 

o réu Cassemiro Pontes ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 8 

(oito) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 200 

(duzentos) dias-multa, no valor mínimo (1/30 do salário mínimo). Observo 

que o réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, 

razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Considerando 

a ausência de pedido, deixo de fixar valores mínimos para reparação dos 

danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.Condeno 

o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de 

Processo Penal.Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em 

liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de 

Processo Penal nos presentes autos.Após, o trânsito em julgado:a) 

lance-se o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);b) Certificado que for o trânsito em julgado: 

comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 

expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se em definitivo.c) expeça-se a guia de execução 

penal ;Publ ique-se .  Reg is t re -se .  In t ime-se .C ien t i f ique-se  o 

Parquet.Cumpra-se expedindo o necessário.Juara-MT, 31 de janeiro de 

2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000436-54.2018.8.11.0025

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:

MARCIA MARIA DE MIRANDA (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000441-76.2018.8.11.0025

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:

SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000445-16.2018.8.11.0025

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:

VICTOR LUIZ DUARTE RIGOTTI (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000853-07.2018.8.11.0025

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:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (RÉU)

ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000853-07.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: MARLI DANTAS DO NASCIMENTO, ANTONIO ALVES 

DO NASCIMENTO VISTOS. Cuida-se de ação monitória fundamentada em 

contrato de prestação de serviços educacionais sem força executiva. Em 

sede preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 371 de 657



banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos 

Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000854-89.2018.8.11.0025

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:

EDSON RODRIGUES COUTINHO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000854-89.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: EDSON RODRIGUES COUTINHO VISTOS. Cuida-se 

de ação monitória fundamentada em contrato de prestação de serviços 

educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 
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legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos 

Tribunais, p. 367

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000064-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RECIERE ANTONIO PEREIRA OAB - PR53496 (ADVOGADO)

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. E. F. V. (REPRESENTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua Advogada, para manifestar 

acerca do AR retro juntado, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000909-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENAN SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VENTURA COSTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000909-40.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CARLOS RENAN SILVA COSTA INVENTARIADO: CARLOS 

VENTURA COSTA VISTOS. Cuida-se de ação de inventário dos bens 

deixados por Carlos Ventura Costa, falecido em 02 de junho de 2018. 
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Considerando o teor do provimento nº 56/2016, do CNJ, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade da Certidão Negativa de Testamento, intimem-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a Certidão Negativa 

de Testamento do de cujus, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida 

a determinação anterior, verifico que foram preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo 

a petição inicial e sua emenda. Nomeio como inventariante o requerente 

Carlos Ventura Costa, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias, por meio de seu procurador, e apresentar as declarações 

nos 20 dias subsequentes, caso ainda não tenha apresentado, advirto, no 

entanto, que o requerente deverá trazer aos autos as certidões negativas 

de débito junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme 

disciplina o artigo 659 do CPC, bem como do Cartório de registro de 

imóveis. Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações 

previstas no artigo 626 do Código de Processo Civil. Após, vistas às 

partes, em Cartório, pelo prazo comum de dez dias, para a manifestação 

acerca das primeiras declarações. Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Às providências. 

Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES SANTANA (RÉU)

RODRIGO PEREIRA SANTANA (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000578-58.2018.8.11.0025

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:

RODRIGO PEREIRA SANTANA (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-43.2018.8.11.0025

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:

PAULO SERGIO ALVES MARTINS (RÉU)

JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-79.2018.8.11.0025

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:

FERNANDO ROSA LANZONI (RÉU)

ADRIANA DE OLIVEIRA (RÉU)

GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000598-49.2018.8.11.0025

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:

RENATO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (RÉU)

JESSICA DE PAULA OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR AGUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEUZA SOUZA ESTRELA OAB - PR46917 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO FRANCISCO SCHMIDT (RÉU)

JAQUELINE SANTOS SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Número do Processo: 1001044-86.2017.8.11.0025 Requerente: Devanir 

Aguera Requeridos: Aldo Francisco Schmidt e Jaqueline Santos Schmidt 

Vistos, etc. Compulsando os autos denota-se que proposta a ação 

anulatória de cláusula contratual, cumulada com pretensão declaratória 

consistente no reconhecimento da validade/intenção das partes 

contraentes em ajustarem compromisso de compra e venda mascarado 

em contrato de arrendamento rural, malgrado a citação de um dos 

demandados já tenha se perfectibilizado, inclusive com apresentação de 

defesa escrita, após a realização de tentativa de conciliação no âmbito do 

CEJUSC da Comarca, ainda resta pendente a citação da segunda 

demandada, assim como preexistem a essa questão, pedidos incidentais e 

preliminares arguidas na contestação apresentada pelo primeiro requerido, 

questões que reclamam intervenção judicial, para sanear o procedimento e 

direciona-lo a seu desiderato. De início, porque a discussão sobre a 

existência e validade da citação é questão antecedente às demais 

suscitadas nos autos, apresso-me a pontuar que apesar de confusa e 

pouco compreensível a derradeira manifestação processual do autor, 

aparentemente pretende que se cancele a ordem de citação da segunda 

requerida (Jaqueline Santos Schmidt), porque seria ela esposa e 

representada pelo primeiro requerido, que já foi citado em juízo e 

apresentou defesa, o que não encontra respaldo fático nenhum em 

qualquer prova dos autos. Diga-se, aliás, que talvez esteja o autor se 

referindo ao instrumento de mandato apresentado às fl. 173, da ação de 

rescisão contratual movida pelos ora demandados contra o aqui 

demandante (cod. 112305), e se for isso, a ilação que construiu não se 

presta à finalidade desejada, a uma porque a procuração acostada 

àqueles autos possui poderes restritos e específicos para a 

representação processual da demandada na ação suso mencionada, não 

se prestando nem valendo como instrumento de legitimação ao cônjuge 

varão representar a esposa em todo e qualquer ato processual de toda e 

qualquer ação. Vale dizer: na ação de cod. 112305, Aldo Francisco 

Schmidt figura como procurador de sua esposa Jacqueline Schmidt, única 

e exclusivamente para representa-la naquele feito, não se prestando o 

aludido instrumento de mandato a justificar a dedução de que o marido 

está habilitado a receber citação de outra demanda, em nome da esposa. 
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Relembre-se, por oportuno, que citação demanda poderes especiais para 

poder ser recebida validamente por aquele que não é a parte, como aduz 

maciça doutrina e jurisprudência, verbis: “A procuração que contiver a 

expressão ‘geral para o foro’, ou equivalente, permite ao procurador 

praticar todos os atos necessários ao processo, desde a petição inicial ou 

a defesa, até os recursos e a execução do que for decidido. Excetuam-se 

apenas os atos expressos no artigo e que são receber citação inicial (...)” 

(Celso Agrícola Barbi, Comentários ao CPC, vol. 1, Forense, 10ª ed., p. 

177). Assim, não havendo nestes autos qualquer instrumento de mandato 

a permitir que o cônjuge varão represente a requerida ainda não citada e 

tampouco havendo na ação dita conexa, procuração com poderes 

especiais para receber a aludida convocação judicial em nome de sua 

esposa, inexiste falar em citação já realizada ou coisa que o valha, 

devendo-se aguardar o retorno do A.R. encaminhado à Comarca de 

Cerquilho/SP, para citação pessoal da requerida no endereço indicado no 

mov. processual cujo identificador é registrado sob n. 11403862 (de 

19/01/2018), devendo a Secretaria Judiciária diligenciar junto à EBCT, 

cobrando a devolução da carta de citação, encaminhada há mais de 2 

meses (id. 12939400). Independente da citação da segunda requerida, 

como os prazos processuais para defesa não se contam mais de forma 

conjunta, mesmo nas hipóteses de litisconsórcio, especialmente quando 

realizada a citação para audiência de mediação/conciliação de modo 

apartado (ex vi do art. 335 do NCPC), nada obsta então, que, já 

apresentada a contestação pelo primeiro requerido e suscitadas questões 

preliminares nela e nas manifestações anteriores do autor, sejam as 

matérias procedimentais analisadas desde logo, inclusive porque, ao 

menos quanto a aventada litispendência/conexão, porque claramente as 

demandas se inter-relacionam e versam sobre um mesmo bem/negócio 

jurídico, é salutar e essencial que se decida esse ponto o feito, evitando 

que se arraste em atos desconexos que posteriormente terão de ser 

reunidos para evitar o desprestígio da jurisdição e eventual confusão na 

prolação de éditos decisórios contraditórios entre si. Dito isso, se de fato 

litispendência não há, porque como se dessume da lição clássica esse 

fenômeno processual só existe quando houver a chamada mesmeidade 

dos três elementos básicos da ação, ou seja, identidade de partes, 

pedidos e causa de pedir, o que obviamente não é o caso ação de 

rescisão contratual com pedido de pagamento de alugueres movida pelos 

ora demandados em face do autor da demanda em análise, que se cuida 

de pretensão de anulação de cláusula de arrendamento e validação da 

alegada reserva mental havida na avença, pela qual as partes se 

resguardaram na intenção de compra e venda do imóvel dito arrendado, é 

indiscutível que há sim conexão atrativa entre as duas contendas, porque 

versam sobre um mesmo contrato, debatem arrendamento, 

inadimplementos e intenções de parte a parte ao celebrarem uma só 

avença contratual, estampando a não mais poder a similitude, a 

proximidade das matérias judicializadas. Aliás, causa até certo 

estranhamento o fato de o autor (Devanir Aguera), ter requestado a 

distribuição por dependência da presente ação àqueloutra já existente, 

mas não ter sido providenciada a reunião das demandas, logo na sua 

distribuição, porque é evidente a conexão entre as contendas, porque na 

esteira das lições jurisprudenciais, conexão ocorre quando apesar de não 

serem idênticas, duas ou mais ações possuem um vínculo de identidade 

entre si quanto a algum dos seus elementos caracterizadores, e aqui, ao 

menos partes e causas petendis (ainda que parcialmente), são mesmo 

idênticas. Dessarte, havendo evidente conexão instrumental entre as duas 

demandas em trâmite, e sendo a ação resolutória do contrato de 

arrendamento rural bem anterior à presente demanda, determino a reunião 

dos processos, para evitar a tramitação apartada e o risco de prolação de 

decisões conflitantes e, forte no que dispõe o art. 13 da Resolução nº 

03/2018/TJ-MT/TP, determino que a presente ação, reconhecida como 

conexa à de cod. 112305, que já tramita em meio físico, seja 

instrumentalizada e materializada, e posteriormente apensada à ação 

primeva. Noutro passo, avançando nas demais questões prelibatórias, 

afirma o primeiro requerido que o direito de ação está precluso, porque 

decaiu o autor da faculdade de anular o ato jurídico que afirma ter sido 

feito com vício de vontade, assim como aduz que falta requisito formal a 

sustentar o manejo da ação desconstitutiva, porque a natureza especial 

do contrato de arrendamento rural exigiria notificação premonitória anterior 

para viabilizar o pedido rescisório. No que pertine à alegada ausência de 

pressuposto formal para o exercício da ação resolutória do contrato de 

arrendamento, evidente está que o argumento brandido na defesa se 

distancia em muito da finalidade da norma invocada (artigo 22, caput e § 

2º, do Decreto nº 59.566/1966), porque a mens legis busca é equilibrar a 

relação contratual entre os parceiros agrícolas, impedindo que o 

arrendador prevalecendo de sua condição, provoque uma altercação 

desmedida nas economias e no próprio labor do arrendatário, o que nada 

se assemelha ao caso em tela. Sobre o tema, assinala a doutrina 

especializada que “essa notificação prévia do parceiro trabalhador 

representa providência legal e de caráter social. Esse prévio aviso é 

indispensável para o parceiro-trabalhador possa procurar novo local de 

trabalho, com um mínimo de tempo necessário". (MACHADO, Antonio Luiz 

Ribeiro. Manual prático dos contratos agrários e pecuários, 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1991, págs. 74-75). No mesmo sentido: "(...) Quando se 

estuda a estrutura do sistema que o legislador idealizou para o direito 

agrário, tem-se a forte sensação da proteção velada que ele impôs, em 

termos contratuais, ao que considerava o menos favorecido. No caso do 

contrato de arrendamento rural, o arrendatário ". (BARROS, Wellington 

Pacheco de, op. cit., pág. 85). Desse modo, claro está que a prévia 

notificação é condição atrelada a uma finalidade social, voltada a 

concretizar o viés protecionista que o Estatuto da Terra assumidamente 

possui, não existindo justificativa a se exigir formalidades meramente 

burocráticas quando as condições da contratação sejam totalmente 

divorciadas daquele modelo mais embrionário das parcerias rurais. 

Diga-se de outro modo: se a natureza, a forma e a mecânica dos 

contratos rurais é absolutamente diferente daquela idealizada na Lei de 

1.969, desnecessário e descabido é exigir, de forma pinçada e 

descontextualizada que essa ou aquela regra legal, lidas em apartado de 

todo sistema jurídico engendrado na norma de proteção da terra e do 

trabalhador a ela vinculado, seja exigida, como simples argumento 

formalista desta ou daquela parte da avença, quando ela se torna litigiosa. 

Desse modo, refuto a prefacial, e passo a analisar a questão prejudicial, 

brandida na defesa e que se volta a discutir a eventual caducidade do 

direito do contratante de desconstituir o contrato ou eventual cláusula nele 

existente, passados mais de uma década de sua celebração. A questão 

suscitada como prejudicial ao mérito assume foros de maior complexidade 

porque nessa quadra procedimental não está claro, ainda, se a pretensão 

anulatória decorre da chamada ‘lesão enorme’ ante ao passar dos anos 

sem que houvesse o desenrolar dos impedimentos que obstaram a 

transferência dominial desejada pelo autor, sobre o total dos 1.000 

alqueires negociados originalmente, ou se está atrelada a vício no 

consentir, porque teriam as partes pactuado uma espécie de obrigação e 

desejado outra (reserva mental, na celebração do arrendamento 

desejando em verdade ajustar a compra e venda). Sem que haja dilação 

probatória e fique esclarecida toda a dinâmica que cercou a pactuação da 

cláusula que ora se busca anular (a rigor é reinterpretar, porque o autor 

não pretende propriamente desfazer a cláusula e sim dar a ela a leitura 

que defende ser a real expressão da vontade dos contratantes), não é 

possível afirmar, peremptoriamente, que o direito de ação está ou não 

caduco. Sendo assim, como a prejudicial ao mérito está imbricada à 

própria solução da lide, e por isso mesmo depende de cognição 

exauriente, deixo para enfrenta-la, mais propriamente, em sede decisória 

final, após a dilação probatória completa. Entretanto, e para finalizar, 

afere-se de uma simples leitura da peça de ingresso, que malgrado 

pretenda a ‘anulação da cláusula arrendamento’ com o reconhecimento de 

que se constituiria em “compromisso de compra e venda” do imóvel onde 

supostamente se executou o arrendamento, e, ainda, busque a restituição 

de valores que diz ter pago a maior pela coisa alegadamente prometida à 

venda, quantificou o autor a causa em R$ 300.000,00 como se fosse esse 

o valor atinente ao proveito econômico, à real expressão monetária daquilo 

que é o objeto central do litígio (ou seja, os imóveis rurais prometidos a 

venda e posteriormente arrendados), os quais foram pelos próprios 

contraentes mensurados/indexados em arrobas de gado (6.976 arrobas 

de vaca, ao preço da data da entrega da escritura), o que já demonstra o 

quão desarrazoada e incorreta está a quantificação do valor da causa 

verbalizada na inicial, porque a arroba da vaca, no mercado usado como 

parâmetro (Pedra Preta/MT) está cotada, em aproximados, R$ 120,00, 

segundo as páginas eletrônicas oficiais que veiculam informações desse 

setor da economia (https://canalrural.uol.com.br/cotacao/vaca-gorda). 

Ora, se a arroba da vaca gorda está avaliada nesse montante, basta uma 

simples operação matemática para se constatar que o valor da causa 

deve corresponder às 6.976 arrobas que serviram de parametrização do 

preço ajustado pelas partes ao tempo da avença ainda em litígio, e, 

portanto, usando da prerrogativa inserta no art. 292, § 3º, do NCP, corrijo 

de ofício o valor da causa, para quantifica-lo em R$ 837.120,00, montante 
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sobre o qual deverão ser recolhidas as custas complementares, no prazo 

de lei, pena de extinção da ação sem julgamento de mérito. Assim, em 

resumo: (a) afasto a preliminar de ausência de condição específica da 

ação de anulação de cláusula de arrendamento, bem como rejeito a 

prefacial de litispendência, reconhecendo, entretanto, a existência de 

conexão entre a presente ação e a de cod. 112305 e como essa é a mais 

longeva, determino o apensamento da demanda mais nova (a presente) 

àqueloutra já em trâmite, materializando-se os autos digitais e 

transformando-os em físicos, nos moldes do que determina o art. 13 da 

Resol. 03/2018 do TJMT; (b) determino que a Secretaria diligencie em 

saber o paradeiro do A.R. correspondente à carta de citação enviada para 

cientificação da segunda requerida dos termos da presente ação, 

rejeitando o pedido de se considerar a demandada citada por procurador 

que não possui poderes especiais para tanto; (c) corrijo de ofício o valor 

da causa, alterando-o para R$ 837.120,00, determinando o recolhimento, 

pelo autor, das custas complementares no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito. Certifique-se quanto ao cumprimento 

de todas as determinações e, após o apensamento dos feitos, 

recolhimento das custas e citação da segunda demandada, volvam-me 

conclusos para fixação dos pontos controvertidos e eventual dilação 

probatória. Não recolhidas as custas ou não localizada a requerida, 

retornem-me para ulteriores deliberações. Juína/MT, 19 de junho de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR AGUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEUZA SOUZA ESTRELA OAB - PR46917 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO FRANCISCO SCHMIDT (RÉU)

JAQUELINE SANTOS SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Número do Processo: 1001044-86.2017.8.11.0025 Requerente: Devanir 

Aguera Requeridos: Aldo Francisco Schmidt e Jaqueline Santos Schmidt 

Vistos, etc. Compulsando os autos denota-se que proposta a ação 

anulatória de cláusula contratual, cumulada com pretensão declaratória 

consistente no reconhecimento da validade/intenção das partes 

contraentes em ajustarem compromisso de compra e venda mascarado 

em contrato de arrendamento rural, malgrado a citação de um dos 

demandados já tenha se perfectibilizado, inclusive com apresentação de 

defesa escrita, após a realização de tentativa de conciliação no âmbito do 

CEJUSC da Comarca, ainda resta pendente a citação da segunda 

demandada, assim como preexistem a essa questão, pedidos incidentais e 

preliminares arguidas na contestação apresentada pelo primeiro requerido, 

questões que reclamam intervenção judicial, para sanear o procedimento e 

direciona-lo a seu desiderato. De início, porque a discussão sobre a 

existência e validade da citação é questão antecedente às demais 

suscitadas nos autos, apresso-me a pontuar que apesar de confusa e 

pouco compreensível a derradeira manifestação processual do autor, 

aparentemente pretende que se cancele a ordem de citação da segunda 

requerida (Jaqueline Santos Schmidt), porque seria ela esposa e 

representada pelo primeiro requerido, que já foi citado em juízo e 

apresentou defesa, o que não encontra respaldo fático nenhum em 

qualquer prova dos autos. Diga-se, aliás, que talvez esteja o autor se 

referindo ao instrumento de mandato apresentado às fl. 173, da ação de 

rescisão contratual movida pelos ora demandados contra o aqui 

demandante (cod. 112305), e se for isso, a ilação que construiu não se 

presta à finalidade desejada, a uma porque a procuração acostada 

àqueles autos possui poderes restritos e específicos para a 

representação processual da demandada na ação suso mencionada, não 

se prestando nem valendo como instrumento de legitimação ao cônjuge 

varão representar a esposa em todo e qualquer ato processual de toda e 

qualquer ação. Vale dizer: na ação de cod. 112305, Aldo Francisco 

Schmidt figura como procurador de sua esposa Jacqueline Schmidt, única 

e exclusivamente para representa-la naquele feito, não se prestando o 

aludido instrumento de mandato a justificar a dedução de que o marido 

está habilitado a receber citação de outra demanda, em nome da esposa. 

Relembre-se, por oportuno, que citação demanda poderes especiais para 

poder ser recebida validamente por aquele que não é a parte, como aduz 

maciça doutrina e jurisprudência, verbis: “A procuração que contiver a 

expressão ‘geral para o foro’, ou equivalente, permite ao procurador 

praticar todos os atos necessários ao processo, desde a petição inicial ou 

a defesa, até os recursos e a execução do que for decidido. Excetuam-se 

apenas os atos expressos no artigo e que são receber citação inicial (...)” 

(Celso Agrícola Barbi, Comentários ao CPC, vol. 1, Forense, 10ª ed., p. 

177). Assim, não havendo nestes autos qualquer instrumento de mandato 

a permitir que o cônjuge varão represente a requerida ainda não citada e 

tampouco havendo na ação dita conexa, procuração com poderes 

especiais para receber a aludida convocação judicial em nome de sua 

esposa, inexiste falar em citação já realizada ou coisa que o valha, 

devendo-se aguardar o retorno do A.R. encaminhado à Comarca de 

Cerquilho/SP, para citação pessoal da requerida no endereço indicado no 

mov. processual cujo identificador é registrado sob n. 11403862 (de 

19/01/2018), devendo a Secretaria Judiciária diligenciar junto à EBCT, 

cobrando a devolução da carta de citação, encaminhada há mais de 2 

meses (id. 12939400). Independente da citação da segunda requerida, 

como os prazos processuais para defesa não se contam mais de forma 

conjunta, mesmo nas hipóteses de litisconsórcio, especialmente quando 

realizada a citação para audiência de mediação/conciliação de modo 

apartado (ex vi do art. 335 do NCPC), nada obsta então, que, já 

apresentada a contestação pelo primeiro requerido e suscitadas questões 

preliminares nela e nas manifestações anteriores do autor, sejam as 

matérias procedimentais analisadas desde logo, inclusive porque, ao 

menos quanto a aventada litispendência/conexão, porque claramente as 

demandas se inter-relacionam e versam sobre um mesmo bem/negócio 

jurídico, é salutar e essencial que se decida esse ponto o feito, evitando 

que se arraste em atos desconexos que posteriormente terão de ser 

reunidos para evitar o desprestígio da jurisdição e eventual confusão na 

prolação de éditos decisórios contraditórios entre si. Dito isso, se de fato 

litispendência não há, porque como se dessume da lição clássica esse 

fenômeno processual só existe quando houver a chamada mesmeidade 

dos três elementos básicos da ação, ou seja, identidade de partes, 

pedidos e causa de pedir, o que obviamente não é o caso ação de 

rescisão contratual com pedido de pagamento de alugueres movida pelos 

ora demandados em face do autor da demanda em análise, que se cuida 

de pretensão de anulação de cláusula de arrendamento e validação da 

alegada reserva mental havida na avença, pela qual as partes se 

resguardaram na intenção de compra e venda do imóvel dito arrendado, é 

indiscutível que há sim conexão atrativa entre as duas contendas, porque 

versam sobre um mesmo contrato, debatem arrendamento, 

inadimplementos e intenções de parte a parte ao celebrarem uma só 

avença contratual, estampando a não mais poder a similitude, a 

proximidade das matérias judicializadas. Aliás, causa até certo 

estranhamento o fato de o autor (Devanir Aguera), ter requestado a 

distribuição por dependência da presente ação àqueloutra já existente, 

mas não ter sido providenciada a reunião das demandas, logo na sua 

distribuição, porque é evidente a conexão entre as contendas, porque na 

esteira das lições jurisprudenciais, conexão ocorre quando apesar de não 

serem idênticas, duas ou mais ações possuem um vínculo de identidade 

entre si quanto a algum dos seus elementos caracterizadores, e aqui, ao 

menos partes e causas petendis (ainda que parcialmente), são mesmo 

idênticas. Dessarte, havendo evidente conexão instrumental entre as duas 

demandas em trâmite, e sendo a ação resolutória do contrato de 

arrendamento rural bem anterior à presente demanda, determino a reunião 

dos processos, para evitar a tramitação apartada e o risco de prolação de 

decisões conflitantes e, forte no que dispõe o art. 13 da Resolução nº 

03/2018/TJ-MT/TP, determino que a presente ação, reconhecida como 

conexa à de cod. 112305, que já tramita em meio físico, seja 

instrumentalizada e materializada, e posteriormente apensada à ação 

primeva. Noutro passo, avançando nas demais questões prelibatórias, 

afirma o primeiro requerido que o direito de ação está precluso, porque 

decaiu o autor da faculdade de anular o ato jurídico que afirma ter sido 

feito com vício de vontade, assim como aduz que falta requisito formal a 

sustentar o manejo da ação desconstitutiva, porque a natureza especial 

do contrato de arrendamento rural exigiria notificação premonitória anterior 

para viabilizar o pedido rescisório. No que pertine à alegada ausência de 

pressuposto formal para o exercício da ação resolutória do contrato de 
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arrendamento, evidente está que o argumento brandido na defesa se 

distancia em muito da finalidade da norma invocada (artigo 22, caput e § 

2º, do Decreto nº 59.566/1966), porque a mens legis busca é equilibrar a 

relação contratual entre os parceiros agrícolas, impedindo que o 

arrendador prevalecendo de sua condição, provoque uma altercação 

desmedida nas economias e no próprio labor do arrendatário, o que nada 

se assemelha ao caso em tela. Sobre o tema, assinala a doutrina 

especializada que “essa notificação prévia do parceiro trabalhador 

representa providência legal e de caráter social. Esse prévio aviso é 

indispensável para o parceiro-trabalhador possa procurar novo local de 

trabalho, com um mínimo de tempo necessário". (MACHADO, Antonio Luiz 

Ribeiro. Manual prático dos contratos agrários e pecuários, 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1991, págs. 74-75). No mesmo sentido: "(...) Quando se 

estuda a estrutura do sistema que o legislador idealizou para o direito 

agrário, tem-se a forte sensação da proteção velada que ele impôs, em 

termos contratuais, ao que considerava o menos favorecido. No caso do 

contrato de arrendamento rural, o arrendatário ". (BARROS, Wellington 

Pacheco de, op. cit., pág. 85). Desse modo, claro está que a prévia 

notificação é condição atrelada a uma finalidade social, voltada a 

concretizar o viés protecionista que o Estatuto da Terra assumidamente 

possui, não existindo justificativa a se exigir formalidades meramente 

burocráticas quando as condições da contratação sejam totalmente 

divorciadas daquele modelo mais embrionário das parcerias rurais. 

Diga-se de outro modo: se a natureza, a forma e a mecânica dos 

contratos rurais é absolutamente diferente daquela idealizada na Lei de 

1.969, desnecessário e descabido é exigir, de forma pinçada e 

descontextualizada que essa ou aquela regra legal, lidas em apartado de 

todo sistema jurídico engendrado na norma de proteção da terra e do 

trabalhador a ela vinculado, seja exigida, como simples argumento 

formalista desta ou daquela parte da avença, quando ela se torna litigiosa. 

Desse modo, refuto a prefacial, e passo a analisar a questão prejudicial, 

brandida na defesa e que se volta a discutir a eventual caducidade do 

direito do contratante de desconstituir o contrato ou eventual cláusula nele 

existente, passados mais de uma década de sua celebração. A questão 

suscitada como prejudicial ao mérito assume foros de maior complexidade 

porque nessa quadra procedimental não está claro, ainda, se a pretensão 

anulatória decorre da chamada ‘lesão enorme’ ante ao passar dos anos 

sem que houvesse o desenrolar dos impedimentos que obstaram a 

transferência dominial desejada pelo autor, sobre o total dos 1.000 

alqueires negociados originalmente, ou se está atrelada a vício no 

consentir, porque teriam as partes pactuado uma espécie de obrigação e 

desejado outra (reserva mental, na celebração do arrendamento 

desejando em verdade ajustar a compra e venda). Sem que haja dilação 

probatória e fique esclarecida toda a dinâmica que cercou a pactuação da 

cláusula que ora se busca anular (a rigor é reinterpretar, porque o autor 

não pretende propriamente desfazer a cláusula e sim dar a ela a leitura 

que defende ser a real expressão da vontade dos contratantes), não é 

possível afirmar, peremptoriamente, que o direito de ação está ou não 

caduco. Sendo assim, como a prejudicial ao mérito está imbricada à 

própria solução da lide, e por isso mesmo depende de cognição 

exauriente, deixo para enfrenta-la, mais propriamente, em sede decisória 

final, após a dilação probatória completa. Entretanto, e para finalizar, 

afere-se de uma simples leitura da peça de ingresso, que malgrado 

pretenda a ‘anulação da cláusula arrendamento’ com o reconhecimento de 

que se constituiria em “compromisso de compra e venda” do imóvel onde 

supostamente se executou o arrendamento, e, ainda, busque a restituição 

de valores que diz ter pago a maior pela coisa alegadamente prometida à 

venda, quantificou o autor a causa em R$ 300.000,00 como se fosse esse 

o valor atinente ao proveito econômico, à real expressão monetária daquilo 

que é o objeto central do litígio (ou seja, os imóveis rurais prometidos a 

venda e posteriormente arrendados), os quais foram pelos próprios 

contraentes mensurados/indexados em arrobas de gado (6.976 arrobas 

de vaca, ao preço da data da entrega da escritura), o que já demonstra o 

quão desarrazoada e incorreta está a quantificação do valor da causa 

verbalizada na inicial, porque a arroba da vaca, no mercado usado como 

parâmetro (Pedra Preta/MT) está cotada, em aproximados, R$ 120,00, 

segundo as páginas eletrônicas oficiais que veiculam informações desse 

setor da economia (https://canalrural.uol.com.br/cotacao/vaca-gorda). 

Ora, se a arroba da vaca gorda está avaliada nesse montante, basta uma 

simples operação matemática para se constatar que o valor da causa 

deve corresponder às 6.976 arrobas que serviram de parametrização do 

preço ajustado pelas partes ao tempo da avença ainda em litígio, e, 

portanto, usando da prerrogativa inserta no art. 292, § 3º, do NCP, corrijo 

de ofício o valor da causa, para quantifica-lo em R$ 837.120,00, montante 

sobre o qual deverão ser recolhidas as custas complementares, no prazo 

de lei, pena de extinção da ação sem julgamento de mérito. Assim, em 

resumo: (a) afasto a preliminar de ausência de condição específica da 

ação de anulação de cláusula de arrendamento, bem como rejeito a 

prefacial de litispendência, reconhecendo, entretanto, a existência de 

conexão entre a presente ação e a de cod. 112305 e como essa é a mais 

longeva, determino o apensamento da demanda mais nova (a presente) 

àqueloutra já em trâmite, materializando-se os autos digitais e 

transformando-os em físicos, nos moldes do que determina o art. 13 da 

Resol. 03/2018 do TJMT; (b) determino que a Secretaria diligencie em 

saber o paradeiro do A.R. correspondente à carta de citação enviada para 

cientificação da segunda requerida dos termos da presente ação, 

rejeitando o pedido de se considerar a demandada citada por procurador 

que não possui poderes especiais para tanto; (c) corrijo de ofício o valor 

da causa, alterando-o para R$ 837.120,00, determinando o recolhimento, 

pelo autor, das custas complementares no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito. Certifique-se quanto ao cumprimento 

de todas as determinações e, após o apensamento dos feitos, 

recolhimento das custas e citação da segunda demandada, volvam-me 

conclusos para fixação dos pontos controvertidos e eventual dilação 

probatória. Não recolhidas as custas ou não localizada a requerida, 

retornem-me para ulteriores deliberações. Juína/MT, 19 de junho de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000599-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE DOS SANTOS SILVA (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000601-04.2018.8.11.0025

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:

VALDENIR GARCIA MENDES (RÉU)

MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. A. (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua Advogada, para manifestar 

acerca da Carta Precatória retro juntada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-86.2018.8.11.0025

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:
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ROBERTA KELY DA COSTA GALDINO PERES (RÉU)

MIGUEL PERES (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000863-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000863-51.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR REQUERIDO: ALCIDES 

LUIZ FERREIRA VISTOS. Conforme se infere da inicial, a requerente, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. No mesmo prazo, deverá a autora juntar 

aos autos documentação comprobatória da propriedade dos bens 

descritos na exordial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 

3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS LAZARINI (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000870-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS ALTIMARI LTDA - ME (REQUERIDO)

WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000870-43.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA REQUERIDO: 

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS ALTIMARI LTDA - ME, WANIRA DARC 

FERREIRA DA SILVA ALTIMARI CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. 

Prefacialmente, intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das 

custas processual devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução 

da missiva. Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Proceder a 

ampliação da penhora no imóvel indicado no ID. 13868404 para 250,00 HA; 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 3 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ASSIS MAGGIONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000907-70.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

EXECUTADO: ITAMAR ASSIS MAGGIONI EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL VISTOS. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação 

anterior, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do diploma 

processual vigente trouxe como um dos seus vetores principiológicos a 

busca por uma solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a 

fase de transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, sendo 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse 

sentido, colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o 

procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das 

partes para a audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A 

ausência de previsão deve ser interpretada como tomada de opção 

consciente do legislador de não submeter os embargos à execução ao 

procedimento comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o 

magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, 

fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o executado 

para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por 

meio de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença 

(art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 
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prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000845-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DA SILVA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000845-30.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LUZIA RODRIGUES DA SILVA MUNDIM REQUERIDO: 

BANCO BMG VISTOS. Conforme se infere da inicial, a requerente, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De acordo com o art. 98 do NCPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Sem prejuízo, promova-se a regularização da classe 

processual do presente feito. Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BAGNARA (EXEQUENTE)

JAIME BANHARA MACHADO (EXEQUENTE)

ANGELO MENEGATTI (EXEQUENTE)

ADILSON BAGNARA (EXEQUENTE)

GEMA BAGNARA (EXEQUENTE)

JAIRO BANHARA MACHADO (EXEQUENTE)

ADRIANA BAGNARA (EXEQUENTE)

RILDA BAGNARA (EXEQUENTE)

HILDA BEATRIZ BAGNARA (EXEQUENTE)

CLAUDIO BAGNARA (EXEQUENTE)

MARIA BAGNARA MENEGATTI (EXEQUENTE)

ELVIRA BAGNARA (EXEQUENTE)

AQUILINO BAGNARA (EXEQUENTE)

ELENIR DE PAULA AZEVEDO BAGNARA (EXEQUENTE)

EMERSON ROBERTO LUISI (EXEQUENTE)

CARMELINA ELENA BANHARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANA OLDRA OAB - RS48062 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO MONTEIRO PERALTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000833-16.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: CARMELINA ELENA BANHARA E OUTROS EXECUTADO: 

PAULO RICARDO MONTEIRO PERALTA EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL VISTOS. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, instruir a inicial com prova, se for o caso, de que adimpliu 

a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o 

cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua 

prestação senão mediante a contraprestação do exequente, nos termos 

do art. 798, I, alínea d, do CPC/15. No mesmo prazo, deverá o exequente 

comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000610-63.2018.8.11.0025

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:

ANGELICA OLIVEIRA MULLER (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000873-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

JANAINA DAIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Juína - MT (REQUERIDO)

Jorge Douglas Batista Guerra (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000873-95.2018.8.11.0025 

[Citação] REQUERENTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE 

SORRISO MT, JANAINA DAIANA DA SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA 

COMARCA DE JUÍNA - MT, JORGE DOUGLAS BATISTA GUERRA 1º VARA 

VISTOS ETC. Preenchidos os requisitos do art. 260 do NCPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade: 1) Citação do executado. 

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado/ofício, 

no que couber. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se 

ao Juízo deprecante com nossas homenagens. Às providências. Juína, 3 

de julho de 2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000879-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BLANK PEREIRA OAB - PR46395 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DAIANE CRISTINA CARVALHO DA CUNHA LINS (REQUERIDO)

ROSIMERE APARECIDA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000879.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 
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LTDA. REQUERIDO: JAQUELINE DAIANE CRISTINA CARVALHO DA CUNHA 

LINS e ROSIMERE APARECIDA CARVALHO CARTA PRECATÓRIA V I S T 

O S. Prefacialmente, remeta-se o presente processo ao Cartório 

Distribuidor para vinculação a estes autos da guia de recolhimento de 

custas anexa ao Id. 13888673. Após, preenchidos os requisitos do art. 

260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). 

Intimação das devedoras; Cumpra-se servindo a cópia desta decisão 

como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000613-18.2018.8.11.0025

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:

REGINA CRISTINA DA CRUZ MARTINS (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000615-85.2018.8.11.0025

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:

WANIA CARINA MACHADO NUNES (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000617-55.2018.8.11.0025

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:

SIRLENE APARECIDA MERGEN (RÉU)

 

Certifico que, na data de 01/07/2018, encaminhei via e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) a decisão que 

deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. M. S. (REQUERIDO)

M. A. M. S. (REQUERIDO)

G. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000024-60.2017.8.11.0025 Requerente: Geny 

Henrique Martins Ribeiro Requerido: Celio Rodrigues Martins Serafim e 

outros VISTOS, Trata-se de ação declaratória de união estável cumulada 

com nulidade de escritura pública de inventário proposta por Geny 

Henrique Martins Ribeiro em face de Celio Rodrigues Martins Serafim, 

Maria Aparecida Martins Serafim e Gustavo Martins Serafim. Verbera 

autora que conviveu maritalmente por aproximadamente dezessete anos 

com Dercy Serafim e, desde o falecimento dele, estava na posse da 

herança, contudo, deixou de residir no imóvel porque um dos filhos do de 

cujus falou que ela não tinha direito sobre a partilha do bem. Aduz, ainda, 

que o espólio é composto por um único bem, qual seja: Sítio Nossa 

Senhora, Lote 145, Seção H – 1ª fase, projeto Juína, com área total de 138 

hectares, no entanto, os requeridos sem o seu conhecimento realizaram a 

partilha do imóvel em questão e não lhe incluíram no rol de herdeiros. 

Tentada conciliação restou inexitosa face ausência de acordo entre os 

litigantes – id. 6050768, ato contínuo, os requeridos Celio Rodrigues 

Martins Serafim e Maria Aparecida Martins Serafim apresentaram 

contestação, na qual sustentaram em preliminar a existência de coisa 

julgada na situação em apreço, visto que que a autora no ano de 2009, 

ingressou com ação registrada sob nº 2996-39.2009.811.0025/nº antigo 

242/2009 – Código 48591, cujos fatos são idênticos ao da presente lide e, 

mais, asseveram que naquele feito foi entabulado acordo entre ela e o 

requerido Celio sobre a parte que lhe competia da herança deixada pelo 

falecido – id. 6145261. Havendo suscitação de preliminar, determina o art. 

357, I, do CPC, que cabe ao juiz “resolver as questões processuais 

pendentes”, o que implica em dever de decidir, antes de impulsionar o feito 

em continuação. Em análise à ação declaratória de união estável post 

mortem, tombada sob nº 242/2009 – Código 48591, em que figurou no polo 

ativo a autora e no polo passivo o Espólio de Dercy Serafim e Celio 

Rodrigues Martins Serafim, verifica-se que a demandante postulou 

naquela ação o reconhecimento de união estável post mortem com pedido 

de garantia do direito de moradia sobre o bem imóvel deixado pelo de 

cujus. De acordo com o art. 502 do CPC, “denomina-se coisa julgada 

material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito 

não mais sujeita a recurso”. Com efeito, ensina Theotônio Negrão que, 

“para que se opere a coisa julgada, deve haver tríplice identidade entre as 

ações, ou seja, suas partes, causa de pedir e pedido devem ser os 

mesmos” (STJ-3º T., REsp 332.959, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 7.6.05, não 

conheceram, v. u., DJU 27.6.05, p. 363)". Nelson Nery Júnior, por sua vez, 

leciona que: “a coisa julgada material impede a repropositura da mesma 

ação (função negativa da coisa julgada). Uma ação é idêntica a outra 

quando ambas contêm os mesmos elementos, isto é, as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir próxima (fundamentos de fato) e remota 

(fundamentos de direito) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Caso seja 

ajuizada ação, mediante alteração de um dos elementos os subelementos 

da ação, já não será idêntica à ação anterior encerrada por sentença de 

mérito transitada em julgado. (...)" Outrossim, nos termos do art. 337, § 4º 

do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por 

decisão transitada em julgado”, esclarecendo o parágrafo 2º do mesmo 

dispositivo legal que “uma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 

Prosseguindo, extrai-se dos autos originais que as partes (Geny e Celio) 

pactuaram acordo extrajudicial no qual foi transacionado que o requerido 

(Celio) reconhecia a existência de união estável relatada na inicial e, que a 

autora (Geny) naquele ato vendia a parte ideal que lhe cabia do bem 

imóvel ao requerido pelo valor de R$ 10.000,00, representado por dois 

cheques (R$ 5.000,00 e R$ 2.000,00) e o restante R$ 3.000,00 

representados por madeiras que já se encontrava na posse da 

requerente. O citado acordo foi devidamente homologado por sentença e 

na mesma oportunidade reconhecida a união estável havida entre a autora 

e o de cujus, a qual transitou em julgado e o feito arquivado em 

23.11.2011. Vê-se, pois, que a parte do patrimônio do falecido que cabia à 

autora também restou convencionada na ação de reconhecimento post 

mortem da união estável, o que faz concluir que, de fato, há identidade de 

partes, mesmeidade de causa de pedir e, ao menos parcialmente, 

repetição do mesmo pedido (reconhecimento da união estável e direito a 

herança), e, portanto, permitir a continuidade da ação é permitir que se 

repita a mesma ação, em processo distinto. Cabe ressaltar, ainda, que 

passados aproximadamente 6 anos do transito em julgado, vem a autora, 

por meio da presente ação, rediscutir a “partilha” realizada mediante 

acordo entre ela e o requerido (Celio) que restou homologado 

judicialmente, requestando a anulação da partilha efetuada na seara 

extrajudicial pelos herdeiros, ora requeridos, bem como a parte da 

herança que lhe é de direito. Em verdade o que se descortina da 

pretensão autoral é que com o passar dos anos sentiu-se prejudicada 

com acordo pactuado aquela época, e agora pretende revisar os termos 

da avença, sob outra roupagem, afirmando que a partilha é que foi nula, 
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por exclusão indevida de herdeiro. Recorde-se que a negociação, a 

disposição sobre a condição de herdeiro, quanto ao quinhão hereditário, é 

direito disponível e se o que a autora pretende anular é essa livre 

disposição, então seu pedido não pode ser a de invalidação da partilha em 

si, mas sim do acordo que ela realizou. Diga-se, em adendo, que a 

alegação de não pagamento integral da avença, de descumprimento pelo 

requerido do compromisso firmado, por si só, não lhe dá motivos para 

rediscutir a partilha já homologada por sentença transitada em julgado, 

afinal, se houve devolução do cheque apresentado como pagamento por 

falta de provisão de fundos, cabia era a excussão do título e não a 

anulação da partilha acordada extrajudicialmente. Seja como for, fato é 

que a sentença que julgou a ação de reconhecimento de união estável e 

homologou o acordo firmado entre as partes sobre o quinhão da herança 

reconhecido como pertencente à autora, tem força de lei material entre 

elas, ou seja, tornou preclusa, em grau máximo, a rediscussão desses 

temas, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. 

MATÉRIA DECIDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. COISA JULGADA. A autora pretende rediscutir, por meio da 

presente ação, a partilha de bens já decidida nos autos da ação de 

dissolução de união estável, cuja sentença transitou em julgado, 

determinando a divisão igualitária dos bens móveis adquiridos na 

constância da relação. Há identidade de partes, causa de pedir e, também, 

de pedido, nos moldes do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. Sentença de 

extinção do feito, pela coisa julgada, mantida. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077340180, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

24/05/2018) [g.n.] Diante do exposto, acolho a preliminar arguida quanto a 

existência de coisa julgada e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Condeno, a 

autora no pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, 

condeno ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, 15 de junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito. [1] Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 38ª 

edição, editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 531. [2] Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. Revista dos 

Tribunais, São Paulo: 2006, p. 467.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes para manifestarem acerca do Estudo Social retro juntado 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. (RÉU)

K. D. M. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes para manifestar acerca do Estudo Psicossocial retro 

juntado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000746-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. N. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Estudo Psicossocial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000581-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA (REQUERENTE)

HELENA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

ILDA MARIA (REQUERENTE)

ADENILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

LISANGELA MARIA (REQUERENTE)

CLEIDE MARIA (REQUERENTE)

ADILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

ANDERSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

A. C. M. (REQUERENTE)

AMILTON MARIA (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

MARLI MARIA (REQUERENTE)

VALDETE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

R. C. M. (REQUERENTE)

AILTON MARIA (REQUERENTE)

CLEONICE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE CAMPOS MARIA OAB - 010.479.411-98 (REPRESENTANTE)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000581-81.2016.8.11.0025. REQUERENTE: 

ADENILSON CAMPOS MARIA, ADEMILSON CAMPOS MARIA, ROSANGELA 

CAMPOS MARIA, MARIA DAS GRACAS, AMILTON MARIA, AILTON MARIA, 

CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO, CLEONICE MARIA, VALDETE MARIA 

SANTOS, HELENA MARIA GONCALVES, ZILDA MARIA, LISANGELA 

MARIA, CLEIDE MARIA, ILDA MARIA, MARLI MARIA, ADILSON CAMPOS 

MARIA, ANDERSON CAMPOS MARIA INVENTARIADO: ILIS MARIA V I S T 

O S, Trata-se de ação de inventário movida pelos herdeiros de Ilis Maria, 

objetivando a partilha dos bens doi patrimônio da herança deixada pelo de 

cujus. Apresentado esboço de partilha – id. 12310059 o representante 

ministerial, pugnou pela juntada de extrato bancário e informações de 

todas as aplicações financeiras em nome do de cujus junto a Cooperativa 

de Crédito Sicredi, bem como requereu a avaliação dos bens objeto da 

partilha diante do interesse de incapazes – id. 12552660. Defiro o pedido 

do parquet, determinando que se oficie à Cooperativa de Crédito Sicredi 

solicitando informações acerca da existência de conta em nome do de 

cujus Ilis Maria – CPF nº 021.969.091-06, e sendo positiva a resposta, 
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encaminhar a este juízo extrato bancário e informações sobre eventuais 

aplicações financeiras, no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda-se a 

avaliação dos bens a serem partilhados, expedindo-se mandado 

avaliatório para tanto, facultando ao inventariante e os demais herdeiros 

capazes o acompanhamento da diligência ou nomeação de avaliadores 

com expertise comprovada, nos termos da legislação processual. Juntado 

o laudo, vistas às partes para manifestação, no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 635, do CPC. Empós vistas ao MP sobre a avaliação 

patrimonial e eventual constatação de supressão de direitos ou rendas 

devidas aos menores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000536-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

F. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para manifestar 

acerca do comprovante de pagamento trazido a esta secretaria pela 

esposa da parte requerida e juntado aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000869-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RESPLANDE DE CARVALHO (REQUERIDO)

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBISON PAZETTO JUNIOR OAB - MT19641/O (ADVOGADO)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO)

RAYSSA RESPLANDE XAVIER OAB - MT0019342A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DESIGNADA NOS AUTOS PARA 

O DIA 17 DE JULHO DE 2018, ÀS 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000323-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. O. (EXEQUENTE)

D. E. A. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. A. (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte Executada efetuar o 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000544-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. P. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

S. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000544-83.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: JOAO VITOR PEREIRA ROTTA EXECUTADO: JOAO NARCIZO 

ROTTA VISTOS. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por João 

Vitor Pereira Rotta, devidamente representado por sua genitora, Sirlei 

Pereira de Souza, em face de João Narciso Rotta, objetando a execução 

das três ultimas prestações alimentícias fixadas em acordo firmado entre 

as partes, perante o CEJUSC desta Comarca. Processe-se em segredo de 

justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do NCPC, com 

fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Saliento, outrossim, que tratando-se de título executivo judicial constituído 

de forma pré-processual (CEJUSC), a presente execução tramitará, 

excepcionalmente, em processo autônomo. Portanto, cite-se o executado 

para que, em 3 (três) dias, pague o débito alimentar, referente os três 

últimos meses, justifique sua impossibilidade de fazê-lo ou comprove que 

já tenha efetuado o pagamento, sob pena de prisão civil até a integral 

quitação do débito, ou por até três meses, conforme disposto no artigo 

528, §3º, do NCPC, podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos 

do §2º do artigo 212 do CPC. No ato citatório deverão constar todas as 

advertências legais. Caso o devedor não promova o pagamento do débito, 

defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Defiro o benefício 

da justiça gratuita na medida em que a requerente está assistida por 

advogado dativo, demonstrando ser pobre na acepção jurídica do termo, 

não dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do processo 

sem se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Tapurah/MT, 2 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 410-83.2012.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - ESTAGIÁRIO - 

OAB:12624-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

LEANDRO FÉLIX PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 [....]. Finalmente, quanto aos incidentes de cod. 84017 e 86542 (Banco 

Rodobens S/A) nos quais, muito tempo após a homologação do Plano, a 

recuperanda anunciou a entabulação de acordo, devolvendo caminhões e 

plataformas, financiados e que alegadamente eram usados na atividade 

empresarial, intime-se a empresa, por meio de seus advogados, para que 

esclareça em 48h., a que título se deu essa devolução de bens, se eles 

não são mais usados na atividade empresarial, bem como se a restituição 

deles implicou em alguma redução da capacidade produtiva anunciada no 

plano de recuperação, pena de presunção de fraude contra os credores 

arrolados no PRJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84017 Nr: 4381-13.2011.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195, FLÁVIO LOPES FERRAZ - OAB:OAB/SP 148.100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441, LEANDRO FÉLIX 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 [....]. Finalmente, quanto aos incidentes de cod. 84017 e 86542 (Banco 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 382 de 657



Rodobens S/A) nos quais, muito tempo após a homologação do Plano, a 

recuperanda anunciou a entabulação de acordo, devolvendo caminhões e 

plataformas, financiados e que alegadamente eram usados na atividade 

empresarial, intime-se a empresa, por meio de seus advogados, para que 

esclareça em 48h., a que título se deu essa devolução de bens, se eles 

não são mais usados na atividade empresarial, bem como se a restituição 

deles implicou em alguma redução da capacidade produtiva anunciada no 

plano de recuperação, pena de presunção de fraude contra os credores 

arrolados no PRJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128780 Nr: 1777-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1777-69.2017.811.0025 (Código nº: 128780)

EMBARGANTE: Ivani Ferreira de Jesus

 EMBARGADO: Município de Castanheira

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de embargos à execução, vertidos contra ação de execução 

fiscal proposta pelo Município de Castanheira objetivando executar CDA 

inadimplida pelo devedor.

A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado para 

representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões específicas 

da excussão.

O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada de forma 

genérica, requereu a improcedência dos embargos e o prosseguimento da 

execução.

É o que cabia relatar.

FUNDAMENTO e DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada não traz 

qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão porque, a 

solução da quaestio é de singela complexidade.

Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que 

advém do título, rejeito os embargos e nego-lhes provimento, determinando 

o prosseguimento da execução.

Custas e honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam 

arbitrados em 10% do valor da dívida exequenda, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro, inscrita na OAB/MT n. 8249-A, ARBITRO em 

seu favor honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela 

atual da OAB.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos de Execução Fiscal n. 

5341-32.2012.811.0025 – Código 90980.

Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 27 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128921 Nr: 1864-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] .Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade 

que advém do título, REJEITO os embargos e NEGO-LHES provimento, 

determinando o prosseguimento da execução.Custas e honorários 

sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam arbitrados em 10% do 

valor da dívida exequenda, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do 

CPC.Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo Milton 

Tamura, inscrito na OAB/MT n. 10.447, ARBITRO em seu favor honorários 

dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da 

OAB.EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.Traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

Execução Fiscal n. 4994-33.2011.811.0025 – Código 84581.Transitada em 

julgado a presente sentença, arquive-se.Às providências.Juína/MT, 25 de 

junho de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 1144-92.2016.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO, ELTON 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Autos nº 1144-92.2016.811.0025 (Cód. 119604)

REQUERENTE: Maria de Lourdes de Jesus dos Santos

REQUERIDO: Luzia dos Reis Maria Camargo e Elton Camargo

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

VISTOS.

Conforme se infere da petição de fls. 153/156, as partes firmaram acordo, 

decidindo por fim ao presente litígio.

No entanto, considerando que acordo firmado não foi ratificado pela 

procuradora da autora constituída neste feito (fl. 17) e que os causídicos 

subscritores da avença extrajudicial não juntaram aos autos procuração 

outorgada pela requerente, previamente à sua homologação, necessário 

se faz a regularização da representação processual da exequente, ou a 

ratificação do acordo pela procurador constituída no feito, inclusive, 

porque, se trata de título judicial transitado em julgado, no qual há fixação 

de verbas sucumbenciais que são devidas ao advogado e não à parte, o 

que mais demonstra a necessidade de que se estabeleça qual o âmbito de 

extensão do acordo, e se houve revogação dos poderes da causídica 

constituída no feito.

Assim, intime-se a patrona da autora, Dra. Hilonês Nepomuceno, bem 

como a própria exequente para que se manifestem nos autos acerca do 

termo de acordo apontado, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Às providências.

Juína/MT, 4 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 23-97.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO RAMOS JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A, CAMARA DOS DIRIGENTES 

LOJISTAS DE JUINA, EDP BANDEIRANTE ENERGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:MS/6651-A, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104430/SP, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I do CPC, para:(a)declarar a inexistência de relação jurídica debitória entre 

o autor e a requerida Bandeirante Energia S/A, quanto ao contrato 

discutido nesta lide;(b)condenar a requerida Bandeirante Energia S/A ao 
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pagamento de indenização, por danos morais, ante a cobrança indevida e 

injustificável de dívida inexistente, os quais restam fixados no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que se apresentam razoáveis e suficientes a 

ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita.(c)Em se 

tratando de responsabilidade por danos morais, os juros de mora e a 

correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, 

pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 

1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a 

jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema;Custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, recíproca e proporcionalmente distribuídos entre 

as partes à base de 40% (quarenta por cento) para os requeridos e 60% 

(sessenta por cento) para o autor, nos moldes do art. 85, § 2º, do 

CPC.Sem prejuízo, considerando que devidamente oportunizada a 

comprovação da sua hipossuficiência em fazer frente ao pagamento das 

custas e emolumentos processuais (fl. 169), o requerente quedou-se 

inerte, deixando de demonstrar a dificuldade financeira alegada, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita formulado.Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e aguarde-se eventual, pelo prazo de seis meses, remetendo 

ao arquivo se silentes as partes.Preclusas as vias recursais e inexistindo 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 30 de junho de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102504 Nr: 3380-85.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELIR BRASSAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA MARIA DA SILVA MACIEL 

BRASSAROTO, GERALDO FRANÇA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682/A

 Autos nº 3380-85.2014.811.0025 (Cód. 102504)REQUERENTE: Valdelir 

BrassarotoREQUERIDO: Enio Gabriel Vieira e outrosAÇÃO 

INDENIZATÓRIAVISTOS.Cuida-se de embargos de declaração manejados 

em face da sentença prolatada às fls. 164/175, que julgou improcedente a 

pretensão inicial, sob o fundamento de que o julgado seria omisso em 

razão do não pronunciamento judicial sobre as provas documentais e 

testemunhas apresentadas ao Juízo.[...]Inexistindo, por conseguinte, 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade sobre qualquer ponto 

discutido e decidido na lide, rejeito os embargos declaratórios, que não se 

prestam ao fim de reformar a sentença atacada.Às providências.Juína/MT, 

30 de junho de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120744 Nr: 1853-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA, WELLINGTON 

CARDOSO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:11991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDSON FRANCO - 

OAB:29676

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida (Potencial Suprimentos de 

Informática Ltda.) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 547,64, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 34/37. Este valor deverá ser 

recolhido de forma separada, sendo R$ 434,40 para recolhimento da guia 

de custas judiciais e R$ 134,24 para fins da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 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 correspondente. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105185 Nr: 539-83.2015.811.0025

 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: CSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 413,40, 

a que foi condenada nos termos do acórdão de fls.141/145. 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 correspondente. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 3096-77.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Stumpf & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Braço Forte Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOELI BOENO CAMARGO PAZ - 

OAB:OAB/RS 34.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/20017/CGJ e diante da determinação da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes, para apresentarem 

as provas, que ainda pretendem prosduzir, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58210 Nr: 4500-08.2010.811.0025

 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: VITOR CÉSAR URZEDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIZZIERI, ELIZEU ALENCASTRO 

RIZZIERI, REZZIERI MADEIRAS LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Ante a todo exposto, Julgo Procedente em Parte a pretensão exordial 

para:(i) condenar o primeiro demandado (Eduardo Rizzieri) a indenizar os 

danos materiais experimentados pelas vítimas, direta e indireta, do fato 

ilícito, no montante de R$ 14.703,01, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

bem como aplicados juros moratórios de 1% a.m., desde a data da citação, 

por se tratar de dano patrimonial stricto sensu;(ii)ainda no âmbito dos 

danos emergentes, imponho ao primeiro requerido o dever de 

indenizar/pagar as despesas médicas que ficaram pendentes de quitação 
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junto ao Hospital São Geraldo (R$ 7.588,87), também corrigidos 

monetariamente pelo INPC, bem como aplicados juros moratórios de 1% 

a.m., desde a data da citação, por se tratar de dano patrimonial stricto 

sensu, fazendo-o comprovadamente nos autos, diretamente ao 

nosocômio, se ainda não quitada a dívida, ou ressarcindo os autores se 

comprovadamente pagas as despesas depois do ajuizamento da ação;(iii) 

condenar o réu ao pagamento da indenização por danos morais diretos ao 

autor e reflexos (em ricochete) à sua genitora, no montante de 200 

salários mínimos, considerado o valor do fator indenizatório do momento 

da fixação da indenização (STF, AgRg RE 409427), que nos moldes do 

entendimento atual do STJ, deverão ser atualizados da seguinte maneira: 

correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, juros de 

mora de 1% ao mês, desde a ocorrência do evento danoso.Como 

consequência da sucumbência processual recíproca, reparte-se os ônus 

dela, na seguinte proporção: 20% das custas processuais pelos autores, 

e 80% pelo réu, invertendo-se essa fração no que tange ao direito sobre a 

verba honorária, que fica arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Diante da cautelar de indisponibilização do bem imóvel onde houve 

o acidente, se transitada em julgado a decisão ou iniciada a execução 

provisória, havendo liquidação do quantum exequendo e pedido expresso 

da parte, venham conclusos para eventual constituição de hipoteca 

judicial, mantendo-se, desse modo, a decisão antecipatória em sede de 

mérito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SOLA TERUEL (EXECUTADO)

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000856-59.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO, 

ROSELY SOLA TERUEL VISTOS. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial na qual postula o credor a excussão de contrato de 

prestação de serviços educacionais firmado com os exequentes. Em sede 

preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 
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deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, cumpre 

salientar que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe 

como um dos seus vetores principiológicos a busca por uma solução 

consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e 

consolidação de um novo sistema provoca inúmeras mudanças de 

posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de títulos 

conservou sua condição de procedimento especial, sendo despicienda a 

designação prévia de audiência de conciliação/mediação no presente 

feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse sentido, 

colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o procedimento do 

CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das partes para a 

audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A ausência de 

previsão deve ser interpretada como tomada de opção consciente do 

legislador de não submeter os embargos à execução ao procedimento 

comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o magistrado, 

entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, fazendo-o 

com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio Scarpinella – 

Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 564). 

Superada essa questão, da análise à peça de ingresso verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foram 

observadas as determinações postas no artigo 798 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o 

pagamento do valor de R$ 92.115,83, ou nomear bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de 

processo civil. Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido. Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 

2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000857-44.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME 

EXECUTADO: ROBERT LUCAS GALDINO TEZOLLIN VISTOS. Cuida-se de 

cumprimento de sentença fundamentado em título judicial, na qual postula o 

credor a excussão de acordo firmado com o devedor perante o CEJUSC 

desta Comarca. Determinada a comprovação de sua hipossuficiência 

financeira para fazer frente ao recolhimento das custas em uma única 

parcela, o executado aduziu, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 
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abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de título executivo judicial fundamentado em acordo firmado 

perante o CEJUSC e homologado jucidialmente, nos moldes do que 

preconiza o artigo 515, III, do CPC, seu cumprimento dar-se-á de acordo 

com o artigo 513 e seguintes do mesmo Códex. Nesses moldes, intime-se 

a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, deverá o 

credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 3 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000847-97.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: 

EDSON LUIZ DE SIQUEIRA, ANGELI ELISA GROFF VISTOS. Cuida-se de 

ação de cobrança fundamentada em contrato de serviços educacionais. 

Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 
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parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000848-82.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: RUTE 

BARBOZA TEIXEIRA, MARCELO GONCALVES DA SILVA VISTOS. 

Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em contrato de serviços 

educacionais. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 
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determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000850-52.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: 

DALVANE SANTANA, ISAQUES PEDRO DA ROSA VISTOS. Cuida-se de 

ação de cobrança fundamentada em contrato de serviços educacionais. 

Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 
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intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000851-37.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: 

MIGUEL PERES, ROBERTA KELY DA COSTA GALDINO PERES VISTOS. 

Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em contrato de serviços 

educacionais. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 
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Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000852-22.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: DALVANE SANTANA, DAVID JOSE SANTANA 

VISTOS. Cuida-se de ação monitória fundamentada em contrato de 

prestação de serviços educacionais sem força executiva. Em sede 

preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 
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extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Ainda, intime-se o autor emendar petição 

inicial, no prazo de 15 dias, juntando aos autos o contrato correlato à 

obrigação exigida, uma vez que tanto o valor do débito, quanto as partes 

indicadas na exordial diferem do contrato encartado ao ID. 13816065. 

Cumpridas as determinações anteriores, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Juína/MT, 3 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000855-74.2018.8.11.0025. AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: LECIR SALETE LOPES, SIRLENE DE SOUZA AGUIAR 

E ALLAN LOPES DIAS FERNANDES AÇÃO MONITÓRIA VISTOS. Cuida-se 

de ação monitória fundamentada em contrato de prestação de serviços 

educacionais sem força executiva. Inicialmente, há que se ressaltar que o 

contrato de prestação de serviços que instrui a inicial é documento hábil a 

instruir a presente ação monitória, eis que dotado, em tese, de liquidez e 

certeza, porém sem exigibilidade. Assim, resta apurar se houve oportuno 

ajuizamento da ação monitória, que se funda na relação contratual das 

partes e se utiliza do contrato de prestação de serviços educacionais 

aliado ao instrumento de confissão de dívida firmado pelo ex-estudante 

como prova da alegação do crédito respectivo. Na hipótese dos autos, a 

ação monitória foi ajuizada em 24/06/2018, com fundamento em contrato 

de prestação de serviços educacionais, em razão de mensalidades 

vencidas entre 20/03/2010 e 20/03/2012, cuja admissão do débito também 

foi formalizada no ano de 2012, não havendo que se falar em trato 

sucessivo na relação contratual que alongasse o término da relação ou 

postergasse a contagem do lapso prescricional, que se estabelece em 

cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do CC, contado, para 

cada uma das prestações, das datas dos respectivos vencimentos. 

Destarte, considerando que a presente ação foi proposta mais de 06 

(seis) anos após o vencimento do débito perseguido, há que se 

reconhecer que decorreu lapso temporal superior ao que a credora tinha 

para cobrar o que a devedora lhe devia, restando, portanto, configurada a 

prescrição do seu direito de agir. Saliento, outrossim, que nos termos do 

artigo 487, parágrafo único, do CPC, a prescrição e a decadência não 

serão reconhecidas sem que antes seja dada oportunidade às partes de 

se manifestarem. No entanto, a teor do que prescreve o artigo 332, §1º, 

do CPC, em se tratando de improcedência liminar do pedido em 

decorrência do reconhecimento da prescrição, não há necessidade de 

intimação prévia, sendo esta a hipótese em análise. Nesse sentido, faço 

emergir o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 332, §1º, AMBOS 

DO CPC. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA 

APÓS MAIS DE SETE ANOS DO TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. De acordo com o 

art. 487, parágrafo único, do CPC, a prescrição e decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada oportunidade às partes de se 

manifestarem. Todavia, consoante o disposto no art. 332, §1º, do CPC, em 

se tratando de improcedência liminar do pedido por causa do 

reconhecimento da prescrição, não há necessidade de intimação prévia. 

2. Nos termos do §2º do art. 240 do CPC, incumbe à parte autora promover 

a citação do réu no prazo de dez (10) dias. Com efeito, embora referido 

prazo não seja peremptório, vale notar que a citação levada a efeito após 

o transcurso deste, não tem o condão de interromper a prescrição, 

retroagindo à data da propositura da ação (§ 1º do art. 240, do CPC), 

salvo se a demora na citação se der por motivos inerentes ao mecanismo 

da Justiça, consoante o §3º do mesmo artigo do CPC e o Enunciado nº 

106, do STJ, que não é o caso. 3. Passados mais de sete anos do início do 

curso do prazo prescricional, sem que se tenha realizado a citação válida, 

e sem que se verifique a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva 

ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 

n.984675, 20130111233502APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 05/12/2016. 

Pág.: 278/311) Ante o exposto, com fundamento artigo 206, §5º, inciso I, 

do Código Civil c/c artigo 332, §1º, e artigo 487, II, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pleito inicial 

proposto por Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena-Ajes em face de Lecir Salete Lopes, Sirlene de Souza Aguiar e 

Allan Lopes Dias Fernandes, para o fim de reconhecer a prescrição dos 

títulos que embasaram a presente ação monitória, julgando extinto o feito, 

com resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, deixando de arbitrar honorários sucumbenciais em 

decorrência da não citação da parte requerida. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, após as formalidades e baixas devidas, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000846-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório 1º oficio de Japorã MS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000846-15.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

THIAGO ALVES MATTOS REQUERIDO: CARTÓRIO 1º OFICIO DE JAPORÃ 

MS Vistos etc. Cuida-se de ação de suprimento de registro civil, cuja 

idêntica pretensão foi formalizada pelo autor, em sede de procedimento 

administrativo (cód. 137500), em trâmite perante a Diretoria do Foro desta 

Comarca. Nesse contexto, não há dúvidas de que o autor carece de 

interesse processual, condição essencial para o processamento válido da 

ação, conforme estabelece o artigo 17, do Código de Processo Civil. Ante 

o exposto, reconheço a ausência de interesse processual do autor e, de 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com 

fundamento do artigo 485, I, e 330, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), 3 de 

julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000556-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA LIMA NEVES (AUTOR)

RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DERCIO DAMIANI (RÉU)

IVANES CORRENT DAMIANI (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000556-34.2017.8.11.0025. AUTOR: RAIMUNDO 

OLIVEIRA NEVES, JERUSA LIMA NEVES RÉU: DERCIO DAMIANI, IVANES 

CORRENT DAMIANI V I S T O S, Trata-se de ação de adjudicação 

compulsória de imóvel que Raimundo Oliveira Neves e Jerusa Lima Neves 

teriam adquirido junto a Dercio Damiani e Ivanês Corrent Damiani, qual seja: 

imóvel rural com área de 1.132,0324 hectares, objeto da matrícula n. 1.361 

do CRI de Juína-MT. Alegam os autores, que antes que se procedesse ao 

registro da compra e venda, os vendedores acima citados vieram a óbito, 

razão porque não foi possível transferir a propriedade da coisa. Recebida 

a inicial, foi designada audiência de conciliação e determinada a citação 

dos requeridos. Os autores informaram nos autos, a realização de acordo 

extrajudicial com os herdeiros do casal alienante, no qual os requeridos 

reconheceram a existência e a validade do ato alienativo ocorrido no ano 

de 2002 e, por consequência, requereram a sua homologação – id. 

9370046. Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para que produza os 

efeitos legais e de direito, constituindo a presente sentença em título hábil 

para a transferência do domínio, no registro imobiliário competente, do 

imóvel descrito na matrícula nº 1.361, Livro 02, CRI de Juína/MT para a 

titularidade de Raimundo Oliveira Neves e Jerusa Lima Neves mediante a 

prova do pagamento de todas as taxas, tributos e emolumentos 

relacionados à alienação de bens imóveis “inter vivos”. Custas e 

honorários advocatícios na forma acordada. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000703-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. Z. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000703-26.2018.8.11.0025 Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, acostando 

aos autos o comprovante de pagamento das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Juína/MT, 03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89037 Nr: 3193-48.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVSDL, YCSL, MMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 DESPACHO."Vistos em correição.1. Retifique-se no Cartório Distribuidor e 

no Setor de Cadastro e anote-se na capa dos autos que o presente feito 

já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

509 e seguintes do NCPC corrigindo, caso necessário, as partes no polo 

ativo e passivo. 2. Intime-se o executado pessoalmente para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução, 

as quais totalizam o valor de R$ 33.186,27 (trinta e três, cento e oitenta e 

seis reais e vinte e sete centavos), e as que se vencerem no curso do 

processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios de dez por cento. 4. Conste no 

mandado de citação que o débito alimentar será protestado se, no prazo 

assinalado, não efetuar o pagamento, não provar que o efetuou ou não 

apresentar justificativa da impossibilidade de efetuá-lo. 5. Não efetuado o 

pagamento de forma voluntária e tempestiva, certifique-se e INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

de direito.6. Ciência ao MPE.Às providências".Juína/ MT, 5 de março de 

2018.RAUL LARA LEITE. Juiz de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94237 Nr: 2441-42.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO GUEDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 29/08/2018, às 14h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95890 Nr: 4245-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 05/09/2018, às 15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98822 Nr: 233-51.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO VENICIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 05/09/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 963-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 31/08/2018, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110711 Nr: 2917-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUEOMAR WEIPPERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 30/08/2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111448 Nr: 3301-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FILHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia31/08/2018, às 15h40min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3406-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 31/08/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112764 Nr: 4060-36.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 30/08/2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 100-38.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 31/08/2018, às 15h20min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117855 Nr: 193-98.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA DE SÃO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 30/08/2018, às 15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123214 Nr: 3359-41.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON FERREIRA ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 05/09/2018, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130274 Nr: 2686-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 30/08/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135884 Nr: 476-53.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, a fim de evitar 

eventuais conflitos com as pautas de audiências das outras Varas Cíveis, 

REDESIGNO a audiência para o dia 29/08/2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 83249 Nr: 3462-24.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Conceição Barbolino, VALDEMIR 

FERREIRA DE JESUS, VULGO ''DONDA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva em desfavor da acusada 

MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOLINO (...) DESIGNO audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 24/08/2018, às 15h00min, ocasião 

em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de 

defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De 

tudo, CERTIFIQUE-SE.INTIMEM-SE as testemunhas e a acusada.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE, servindo a presente como 

MANDADO de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 4030-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SIBIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

Quanto ao pleito da Defesa, INDEFIRO a nomeação futura de novas 

testemunhas, cujo prazo é preclusivo.

DESIGNO o dia 21/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138581 Nr: 15168-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZAIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/O

 Vistos,Considerando a manifestação do Parquet e, em razão da 

constatação de que o recuperando OZAIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

JUNIOR preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para 

o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO 

DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o 

recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., 

alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo (MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de qualquer dos deveres 

constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria implicará REGRESSÃO 

CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, 

ambos da LEP).(...) No mais, DEFIRO o pleito de TRANSFERÊNCIA para a 

Comarca de Várzea Grande/MT, na forma do art. 1.440, § 4º, da CNGC. 

Para tanto, REMETA-SE o PEP à aludida Comarca, para lá ser feita a 

fiscalização da pena do recuperando.INTIME-SE o recuperando para 

comparecer naquele Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de dar 

continuidade no cumprimento de sua penaCIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO de 

INTIMAÇÃO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86804 Nr: 735-58.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO TEÓFILO, JOSE CICERO DA SILVA 

JUNIOR, DEVAIR PEREIRA DE CASTRO, ALEXANDRE GALVÃO TEIXEIRA, 

ROBSON DANILO OLIVEIRA DIAS, RODRIGO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. OSWALDO LOPES DE SOUZA PARA, 

NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO, POR SE TRATAR DE PROCESSO QUE 

ENVOLVE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137461 Nr: 1529-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

23/07/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3897 Nr: 78-78.1996.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CAMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DOS SANTOS 

PICANÇO DE MIRANDA - OAB:OAB/MS, GERALDO PIRES DE ARAUJO - 

OAB:OAB/MS 4286

 Ante o exposto, cumprida a finalidade da prisão, que era a localização do 

acusado, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao pronunciado Isaias 

Camero, e nos termos do art. 319 do CPP, APLICO às seguintes medidas 

cautelares pessoais:a) COMPARECIMENTO do pronunciado em todos os 

atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço 

sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca 

onde reside sem prévia comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, 

se por outro motivo não estiver preso, ficando o pronunciado ADVERTIDO 

de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas 

poderá redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura do pronunciado, 

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as condições aludidas nesta 

decisão, alertando-se ao pronunciado das consequências do 

descumprimento, bem como INTIMÁ-LO da sentença de pronuncia, bem 

como comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, 

no prazo de 5 (cinco) dias para INFORMAR seu endereço atualizado e 

telefone para contato.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em 

aberto, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 

1.0 e 2.0.Preclusa a decisão de pronúncia, considerando que este juízo 

continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, 

desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).CUMPRA-SE, servindo a presente 

como MANDADO de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138312 Nr: 2231-15.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

20/07/2018, às 13h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105847 Nr: 533-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS.179,V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95818 Nr: 4157-07.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100053 Nr: 1380-15.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 396 de 657



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110713 Nr: 2919-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGNALDO BALDUINO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111104 Nr: 3103-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUSTINO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129476 Nr: 2190-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91094 Nr: 5462-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94096 Nr: 2292-46.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANIEL SILVA, WESLEY CRUZ DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, EDER HERMES - OAB:OAB/MT 16.727

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107631 Nr: 1399-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JAMES DE FARIAS, ANJÉSSICA 

CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129476 Nr: 2190-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80833 Nr: 400-73.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR CAIO FERNANDO GIANINI LEITE 

ADVOGADO DO DENUNCIADO, PARA APRESENTAR A APELAÇÃO 

CONFORME DESEJO DO RÉU DE FLS.117.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136913 Nr: 1177-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

25/07/2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3897 Nr: 78-78.1996.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CAMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DOS SANTOS 

PICANÇO DE MIRANDA - OAB:OAB/MS, GERALDO PIRES DE ARAUJO - 

OAB:OAB/MS 4286

 Código de rastreabilidade: 81120183476872

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 3897.pdf
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Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Cartório Distribuidor de Campo Grande ( TJMS )

Data de Envio: 03/07/2018 17:42:38

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE 

DE INTIMAR O RÉU DA SENTENÇA DE PRONUNCIA E PROCEDER COM O 

CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA (DOCUMENTOS EM ANEXO).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123813 Nr: 3738-79.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

À míngua de fatos novos, REPORTO-ME à decisão que manteve prisão 

preventiva do pronunciado (fl. 234-236), uma vez que a circunstância 

empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do 

cenário de risco à ordem pública a justificar a alteração daquela decisão 

(natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço 

referência “per relationem” (Enunciado Criminal n. 50 - TJ/MT).

Ante o exposto, e considerando que a Sessão de Julgamento (Tribunal do 

Júri) já se avizinha, oportunidade em que será revisitada a prisão do 

pronunciado, MANTENHO a prisão preventiva e, por consequência, 

INDEFIRO o pedido da Defesa.

No mais, CUMPRA-SE a decisão anterior.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137219 Nr: 1370-29.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo segregado 

Adailton José da Silva, sobre o qual o Ministério Público manifestou 

contrariamente.

Muito bem.

Tenho que o pedido formulado pela Defesa merece prosperar, isso porque 

o depoimento da vítima em juízo não trouxe um cenário de violência 

anormal, dizendo, inclusive, que o acusado lhe teria devolvido o celular 

(res furtiva) para ela usar, oportunidade em que fugiu do acusado com o 

celular resgatado.

 Assim, tenho por bem revisitar a prisão, já que se está diante de fatos 

novos que mudam a conveniência da necessidade da prisão, mormente 

pela sua natureza rebus sic stantibus.

Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória ao acusado ADAILTON 

JOSÉ DA SILVA.

No mais, APLICO as seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, 

estando os beneficiado proibido de alterar seu endereço sem 

comunicação a este Juízo;

b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 

15 dias sem prévia comunicação;

EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver 

preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o descumprimento das 

medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de 

outras medidas que garanta a instrução processual, inclusive prisão 

preventiva.

No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente tais 

condições, alertando-se das consequências do descumprimento.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134660 Nr: 5583-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial constante 

da denúncia, para o fim de CONDENAR o réu WESLEY TEIXEIRA DE 

SOUZA, já qualificado nos autos, na penas do art. 33, caput, § 4º, da Lei 

11.343/2006, cujas dimensões passo a dosar. Assim, torno a pena 

definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 

dias-multa.FIXO o regime SEMIABERTO, forte no art. 33, § 2º “b”, do CP.Por 

outro lado, entendo que o art. 44 do Código Penal desaconselha a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo 

em vista a razoável quantidade de droga (quase meio quilo), demonstrado 

culpabilidade mais acentuada na fase do art. 59 do CP. Nesse sentido já 

decidiu o TRF da 3ª Região: “... o certo é que o próprio art. 44 do Código 

Penal a desaconselha: O inciso III desse dispositivo estabelece que as 

penas privativas de liberdade podem ser substituídas somente se os 

motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja 

suficiente (...) ensejaria um certo estímulo à prática delitiva, em 

descompasso com a política criminal estabelecida não somente pela Lei n. 

11.343/06 mas também pelo art. 44 do Código Penal... (TRF 03ª R.; ACr 

0001394-86.2006.4.03.6119; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. André 

Custódio Nekatschalow; Julg. 14/02/2011; DEJF 23/02/2011; Pág. 336). 

Considerando que o regime fixado é incompatível com a prisão, 

EXPEÇA-SE o imediato ALVARÁ DE SOLTURA, se por al não estiver 

preso, RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138024 Nr: 1980-94.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/07/2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137172 Nr: 1339-09.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 
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OAB:14764-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia01/08/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, 

não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração das 

decisões de fl. 27/28 e 29/30 (autos sob o Código n. 136938), cujas 

razões tomo como referência “per relationem”, técnica permitida na 

doutrina e na jurisprudência.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ora 

formulado.

VI) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

VII) INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136949 Nr: 1208-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

01/08/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

VI) INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138983 Nr: 2731-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data trasladei cópia da decisão para os autos 

principais (ação penal sob código 139014).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86375 Nr: 194-25.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 290, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130618 Nr: 2919-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ALMEIDA DA SILVA, EDERSON 

BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, com 

fundamento no artigo 386, VII, do CPP, e ABSOLVO os acusados DAVID 

ALMEIDA DA SILVA e EDERSON BARANOSCKI do crime a eles 

imputado.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO 

imediatamente em LIBERDADE DAVID ALMEIDA DA SILVA e EDERSON 

BARANOSCKI se por outro motivo não estiverem presos, 

RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se 

o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0.Transitado em 

julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, 

PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS aos advogados 

nomeados nos autos Dr. Cristiano Zandoná e Oswaldo Lopes de Souza 

no importe de 10 (dez) URH’s para cada causídico. EXPEÇA-SE certidão 

pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as 

comunicações semestrais devidas.P.I.C. Juína/MT, 04/07/2018VAGNER 

DUPIM DIASJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121933 Nr: 2584-26.2016.811.0025

 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): LEANDRO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Tendo em vista Termo de audiência que, ante a ausência de núcleo da 

defensoria pública estatual na comarca, nomeou a advogada dativa 

Hilones Neponuceno OAB n° 14764-B/MT , tem o presente a finalidade de 

intima-lá para que apresente defesa escrita ou oral , em favor do acusado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108983 Nr: 2082-24.2015.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVANA ROSA DE OLIVEIRA SIBIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE 

JUÍNA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Decisão de fls. 179 o qual indeferiu o pedido de 

restituição do bem, bem como para que manifeste-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 132728 Nr: 4279-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA, ÂMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BRUNO MARTINS LEÃO - 

OAB:23.752-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Querelante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/08/2018 às 14:00h.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº007/2018

* O Edital n° 007/2018 - referente à relação dos candidatos classificados, 

bem como do gabarito preliminar da prova realizada em 01/07/2018 - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000607-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ARTHUR PONCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Ademais, demonstrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 27 de junho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000764-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR: NEUZA APARECIDA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 26 de junho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORMIGHIERI, CRUZ, BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP (RÉU)

LUIZ GILSON FORMIGHIERI (RÉU)

 

Tendo em vista o não cumprimento do mandado de intimação, redesigno a 

sessão de conciliação/mediação outrora aprazada para o dia 23 de agosto 

de 2018, às 16h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a 

ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 21 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 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:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 07 de agosto de 2018 às 14h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a 

qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240725 Nr: 3284-44.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpétua Beserra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 21 de junho de 2018.
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 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225805 Nr: 4606-70.2014.811.0011

 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: MJdS, LVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Defiro os pedidos da DPE de fls. 136, de modo que a Secretaria de Vara 

certifique se o requerido apresentou defesa no prazo legal, bem como 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 01 de agosto de 2018, 

às 13h 00 min.

 Expeça-se o necessário para a profícua realização da oralidade.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT – 25 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162540 Nr: 2280-11.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvelina Pereira Freire

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA TERESA 

BOUSADA DIAS KOSHIAMA, para devolução dos autos nº 

2280-11.2012.811.0011, Protocolo 162540, 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249199 Nr: 2680-49.2017.811.0011

 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: Fabiano do Carmo Nascimento, NNJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carollayne Noêmia Justino Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 55, cujo o teor transcrevo: 

CERTIDÃO Certifico eu, Oficial de Justiça, que estou devolvendo o 

mandado em razão de constar que a Sra. CAROLLAYNE NOEMIA JUSTINO 

NASCIMENTO, reside no Quilometro 13 da BR 174, localizado no município 

de Cáceres-MT. Dou fé. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de junho de 2018. LUIZ 

CARLOS RODRIGUES, OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Mirassol D’Oeste – MT, 04 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Considerando-se a necessidade de adequação prévia dos serviços 

prestados pela Justiça Estadual para evitar prejuízos aos jurisdicionados 

em razão da alteração do horário do expediente das unidades 

administrativas e judiciárias da Justiça Estadual de Mato Grosso, em 

virtude da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a audiência outrora 

designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 16:00 horas. 

Intime-se. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Mirassol D’ Oeste – MT, 04 

de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Considerando-se a necessidade de adequação prévia dos serviços 

prestados pela Justiça Estadual para evitar prejuízos aos jurisdicionados 

em razão da alteração do horário do expediente das unidades 

administrativas e judiciárias da Justiça Estadual de Mato Grosso, em 

virtude da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a audiência outrora 

designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 16:00 horas. 

Intime-se. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Mirassol D’ Oeste – MT, 04 

de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Reiterar a intimação do advogado do autor para que efetue o depósito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de Busca e Apreensão, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como juntar 

aos autos o comprovante de depósito para posterior cumprimento do 

mandado, no prazo de 15 dias. Informo que a efetivação do pagamento da 

guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28336 Nr: 2207-15.2007.811.0011

 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: Elias Schaustz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 
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Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128954 Nr: 1161-49.2011.811.0011

 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: Edson Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137496 Nr: 2629-48.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Francisco Brito Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 152134 Nr: 629-41.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Moaci da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176544 Nr: 395-25.2013.811.0011

 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: Cleuza Floriano 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 advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 181283 Nr: 1209-37.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izabel Maria de Souza, Iris de Souza Freitas, Luciano de 

Souza Freitas, Talisson Silva de Freitas, Maria Aparecida da Silva, 

Emerson Silva Freitas, Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 210138 Nr: 2051-80.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Maria de Souza, Iris de Souza Freitas, 

Luciano de Souza Freitas, Talisson Silva de Freitas, Maria Aparecida da 

Silva, Emerson Silva Freitas, Maria da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238592 Nr: 2069-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alambique Pantanal Industria e Comercio Ltda, 

Claudeomir Fernandes, Edna Prado Braga, Rossana Braga, Jairo Antonio 

da Silva, Carlos Sergio de Oliveira Sabara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 84, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

a parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248480 Nr: 2318-47.2017.811.0011

 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: Rodrigo Biribili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte requerida para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, conta bancária para devolução dos valores depositados nos 

autos a título de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255337 Nr: 5743-82.2017.811.0011

 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: Edmar do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Cerqueira da Costa, Ecidimar Didone 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - OAB:19.919

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 72, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de prolação de sentença, isento-as de 

pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 90, §3° do 

CPC."
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31074 Nr: 1419-64.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ruedell

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 75, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

a parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243654 Nr: 4756-80.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jose Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862, Wagner Ricci da Silva - OAB:21.379

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

288/292, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para condenar Wilson José Matos 

ao pagamento de multa no importe de R$2.862,00 (dois mil, oitocentos e 

sessenta e dois reais), nos termos do art. 258 da Lei 8069/90. Condeno o 

representado ao pagamento de custas e despesas processuais, se 

houver."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177795 Nr: 611-83.2013.811.0011

 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: Luciene Pereira Alexandrino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 232, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e 

custas processuais e a isento do pagamento de honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 221802 Nr: 3841-02.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3841-02.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Reginaldo Lima de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Reginaldo Lima de Oliveira, Cpf: 

01332973140, Rg: 14129051 SSP MT Filiação: Elias Gomes de Oliveira e 

Cleonides Lima de Oliveira, data de nascimento: 20/11/1984, brasileiro(a), 

natural de Figuerópolis d´oeste-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 

São Paulo Nº 3301, Bairro: Cidade Tamandaré - 9.9661-7771, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/12/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 212,04

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: “Tento em vista o petitório acostado à fl. 33, vislumbra-se que 

o executado efetivou o adimplemento integral da prestação exigida por 

meio desta execução. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e despesas processuais remanescentes. Após o transito em 

julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 

05 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31074 Nr: 1419-64.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ruedell

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1419-64.2008.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Valdemar Ruedell

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valdemar Ruedell, Cpf: 29889180244 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Pedro Mazali, Nº 101, Bairro: 

Jardim Arco-íris, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 387,86

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: Conforme manifestação do exequente à fl. 73, vislumbra-se 

que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição 

inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 
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anotações e baixas necessárias. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 07 de 

junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259986 Nr: 1788-09.2018.811.0011

 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: José Cristino Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire Santos Oliveira - 

OAB:19.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 24/08/2018, às 16h00, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/10/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.P RAMOS COMERCIO DE ROUPAS - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/10/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LEANDRO DE MELO ELIOTERIO 89148215104 (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/10/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PAULO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 09/10/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257040 Nr: 516-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 Intimação do advogado Edson Gomes de Carvalho, para que no prazo de 

24 horas proceda com a devolução dos autos de nº 257040, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230650 Nr: 2148-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

francielly a. storti assunção - OAB:21241, Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 Intimação do advogado Francielly Storti Assunção para que no prazo de 

24 horas proceda com a devolução dos autos de nº 230650, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107113 Nr: 1587-95.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701
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 Intimação do advogado Iuri Seror Cuiabano para que no prazo de 24 

horas proceda com a devolução dos autos de nº 107113, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 203194 Nr: 741-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Beraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Intimação do advogado Iuri Seror Cuiabano para que no prazo de 24 

horas proceda com a devolução dos autos de nº 203194, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Intimação do advogado Iuri Seror Cuiabano para que no prazo de 24 

horas proceda com a devolução dos autos de nº 107607, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160095 Nr: 1740-60.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdCJ, JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, HUENDEL ROLIN - 

OAB:10858, Jerferson Santana da Silva - OAB:19.102, Mirian Correia 

da Costa - OAB:6.361

 Intimação do advogado Jeferson Santana da Silva, para que no prazo de 

24 horas proceda com a devolução dos autos de nº 160095, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245841 Nr: 31-27.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcel de sá pereira - 

OAB:12070

 Intimação do advogado Marcel de Sá Pereira, para que no prazo de 24 

horas proceda com a devolução dos autos de nº 245841, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Intimação do advogado Marcelo Felicio Garcia, para que no prazo de 24 

horas proceda com a devolução dos autos de nº 254433, sob pena de 

busca e apreensão.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAMALHO FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

ROBSON RODRIGUES FREIRE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Constatando-se do ofício expedido pelo juízo da 

terceira vara desta comarca que o Requerido Robson Rodrigues Freire 

encontra-se atualmente em liberdade, e, portanto, sendo possível a análise 

da tutela de urgência pleiteada para possibilitar o seu tratamento de saúde, 

determino a intimação da parte postulante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir o feito com cópia dos documentos pessoais de Robson 

Rodrigues Freire, porquanto se tratam de documentos imprescindíveis 

para o devido recebimento e processamento do feito. Em igual prazo, deve 

a parte Requerente, tanto quanto possível, acostar aos autos documentos 

relativos a exames ambulatoriais, autorização de internação hospitalar, 

relatórios médicos com descrição do estágio de dependência química que 

acomete o paciente, dentre outros que possam corroborar as alegações 

iniciais, em observância ao disposto no art. 328, parágrafo 3º da CNGC. 

Tão logo quanto aporte aos autos os documentos devidos, voltem-me 

conclusos imediatamente. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, CPC. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 03 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76909 Nr: 502-04.2014.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 2204 Nr: 23-75.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Marco António de Figueiredo - OAB:MG. 33.521

 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 exequente, por seus advogados, para retirar a 
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certidão expedida, devendo comprovar as providências tomadas, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111938 Nr: 7008-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Bressan, Nadia Rigo Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria 

Antônia Mosena Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se o desentranhamento da petição e documentos acostados às 

fls. 130/155, uma vez que não integram os presentes autos, devendo a 

Secretaria Judicial promover a juntada destes no processo pertinente.

 De mais a mais, certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença 

de fls. 121/124, remetendo-se posteriormente os autos ao arquivo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113331 Nr: 441-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Bressan, Nadia Rigo Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria 

Antônia Mosena Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por Adriano Bressan 

e Nadia Rigo Bressan, em desfavor de Fernando Antônio Molinaria Gazola 

e Maria Antonia Mosena Gazola.

 Dessume-se dos autos principais (Código n. 107281), que as partes 

apresentaram acordo com o escopo de dirimir a discussão perpetrada nos 

autos, postulando expressamente pela extinção dos presentes Embargos.

 Consequentemente, com a homologação do acordo, o processo principal 

fora extinto.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Verifica-se que a Ação de Execução de Código n. 107281, fora extinta 

ante a realização de acordo, quando, então, impossível a continuidade do 

presente feito, vez que, operou-se a perda do objeto da presente ação, 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Embargos à Execução, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes pela parte Embargante. Incabíveis 

honorários nestes autos.

 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-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107664 Nr: 4780-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Vistos em substituição legal.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 856/2018 - PRES, a qual alterou o 

horário de expediente nas unidades administrativas e judiciárias da Justiça 

Estadual no dia 06/07/2018 (sexta-feira), das 07 às 11h, em virtude do 

jogo Brasil x Bélgica, redesigno a audiência anteriormente designada para 

o dia 03/08/2018 às 13 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 3413-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Reis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 de fl. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84625 Nr: 1764-52.2015.811.0086

 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: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por ANTÔNIO 

FRANCISCO DOS SANTOS em face de MARIA HORTÊNCIA DA SILVA, 

processando-se nos moldes do art. 536 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelos qual requer o cumprimento de obrigação de fazer no 

acordo homologado por este juízo.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 525, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não cumprimento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118638 Nr: 3067-96.2018.811.0086
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdOL, EdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

 Defiro o pedido formulado pela Defesa da autuada Thais de Oliveira Lima 

à fl. 92, salientando que a autorização ora concedida restringe-se apenas 

às idas da autuada até as consultas médicas relativas ao pré-natal, 

devendo a mesma solicitar ao médico, documento que comprove que ela 

esteve em cada uma das consultas, os quais deverão ser juntados aos 

autos pela Defesa.

Ciência ao Ministério Público e à autoridade policial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115773 Nr: 1700-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pantaleão Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Amaral 

Magalhães Filho - OAB:MT 14.425, Altemar Dias da Gama - OAB:MT 

18.322, Odacir Jose Dias Cavalheiro - OAB:MT 21.159

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 06/12/2018, às 15h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000164-02.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (EXECUTADO)

AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000164-02.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A. EXECUTADO: 

AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S.A. Vistos. Intime-se a parte autora, nos termos do art. 10 do CPC, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual 

incompetência deste juízo, mormente pelo fato de a sentença exequenda 

haver sido prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca (art. 516, II 

do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 29 de junho de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67014 Nr: 2056-02.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifica-se na capa do processo e no sistema Apolo, fazendo constar que 

se trata de feito executivo, conforme decisão de fl. 87.

Indefiro o pedido de Bacenjud, Renajud e Infojud de fls. 112/117.

 Posteriormente, intime-se a parte requerente para formalizar a localização 

dos bens a penhora de fls. 103/104.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84704 Nr: 4288-16.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO - OAB:8406GO

 Vistos.

 Ante o pedido de redesignação apresentado pelo Ministério Público, 

reagendo a solenidade para o dia 18 de outubro de 2018, às 14h00min. 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Saem os presentes intimados.

 Requisitem-se os policias a serem ouvidos.

 Intimem-se as testemunhas e o acusado.

 Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da precatória 

expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88184 Nr: 1519-98.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SILVA DE MOURA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a ausência justificada da parte autora, defiro o pedido, 

redesignando a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 

16h20min (horário de Cuiabá – MT).

Intime-se a parte requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 1192-22.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE FATIMA JASCOSKI FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 1191-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALVES INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100819 Nr: 912-51.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO BORGES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100839 Nr: 920-28.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31899 Nr: 2382-35.2009.811.0012

 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: ESPOLIO DE ANTONIO SOARES 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 a concordância do executado quanto ao pedido de habilitação de fls. 

110/126, nos termos do art. 691 do CPC, defiro-o.

Promovam-se às devidas retificações na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

Após, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

feito executivo.

No mais, encontrando-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, 

determino a intimação do Executado, pessoalmente, 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, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35431 Nr: 1504-76.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 132/136 

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 das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66734 Nr: 1822-20.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI PRESTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALID ABDEL KARIM SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERICA CRISTINA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13.327-MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19457-MT

 Vistos.

Verifico que não há preliminares e/ou questões processuais pendentes de 

análise, motivo pelo qual dou o feito por saneado.

Necessária a dilação probatória, defiro a produção da prova oral 

postulada.

Fixo como pontos controvertidos a legalidade da posse exercida pela 

parte autora sobre o imóvel disputado, bem como o preenchimento, por 

esta, dos requisitos necessários à aquisição do domínio pela usucapião.

Designo o dia 04/10/2018, às 15h00’ (MT), para realização de audiência de 

instrução e julgamento à qual deverão se fazer presentes as partes para 

a tomada de seus depoimentos, devendo sua intimação ser pessoal, 

consignando-se no mandado a advertência do §1º do art. 385 do CPC.

Intimem-se as testemunhas apresentadas pelas partes, salientando que 

cabe aos demandantes a intimação/informação às testemunhas do dia, 

hora e local da solenidade aprazada, nos termos do art. 455, “caput” e §1º 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 2273-45.2014.811.0012

 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: ELIANE NUNES DE PAULA, JULIO CESAR HOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANESE, ROMERO DAL SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Posto isso, não acolho os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a sentença de fls. 141/148, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 1555-24.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS TULIO DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT, 

MISAEL LUIZ INÁCIO - OAB:12.227/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 408 de 657



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', IRON FRANCISCO DA SILVA - OAB:7137/MT

 Vistos.

Ante o certificado à fl. 141, intime-se a parte exequente para juntar aos 

autos o Provimento a que faz alusão em fl. 139.

Sem prejuízo, determino à Secretaria que diligencie no que tange ao 

processamento da RPV de fls. 134/136, certificando.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30101 Nr: 587-91.2009.811.0012

 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: RONALDO FERREIRA LEAL, DIVINA ROSA FERREIRA, 

ROSANA FERREIRA LEAL, VERONICE FERREIRA LEAL AFONSO, IVONICE 

VILELA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES ANTONIO LEAL, ROMILDO LEAL, 

ROBERTO LEAL, ROMARIO LEAL, URCILENE LEAL, GERONILDO LUIZ DA 

SILVA, ROSANGELA LEAL DA SILVA, EDSON CARLOS VERSORI, 

MOACIR CAMILO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVINA ABADIA DE MOURA - 

OAB:6825/GO, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DOS SANTOS 

SILVEIRA - OAB:10.498, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - 

OAB:2.895/MT

 Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 258.

Sem prejuízo, manifestem-se os autores sobre o petitório e documentos de 

fls. 259/261, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39609 Nr: 443-15.2012.811.0012

 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: BELCHIOR PEREIRA GONÇALVES

 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.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS).

Portanto, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

feito executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, 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, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 4065-29.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARROS FERREIRA, JUVECÍ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 179733.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 16/08/2018 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86085 Nr: 210-42.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MACIEL CLARO, TABELIONATO 

DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, AIROSA MARTINS 

FERREIRA, BYRON MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 179834.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018 às 07h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105208 Nr: 3357-42.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA CARVALHO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incabível a concessão de benefício previdenciário baseado somente em 

prova testemunhal e, tendo em vista que os documentos colacionados à 

inicial são insuficientes para configuração de início de prova material, nos 

moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte autora para emendar a exordial juntando documentos indispensáveis 

à propositura da ação, visando assim comprovar sua alegada qualidade 

de rurícola.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

diligência, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75616 Nr: 3186-90.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TADEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 69698 Nr: 658-83.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74417 Nr: 2560-71.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 939-10.2013.811.0012

 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: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, 

FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA, SOLANGE GOMES ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 intimem-se as partes para manifestação e, concordando com os valores, 

deverão efetuar o depósito dos honorários periciais, de forma rateada, ou 

seja, 50% cada (art. 95 do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103356 Nr: 2271-36.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTUNES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JOSÉ PETRAROLI NETO 

- OAB:SP 31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a petição de ref. 9 juntado pelo advogado do autor é 

estranha aos autos, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

autor a recolher o valor da diligência do oficial de justiça, no prazo de 10 

dias, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103084 Nr: 2099-94.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81054 Nr: 2205-27.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCBC, ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 180020.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 25/09/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-17.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000120-17.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ILTON TRICHES REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Vistos etc. Diante a justificativa apresentada pelo autor 

para o não comparecimento na audiência de conciliação, conforme id. 

11806446 e documento id. 11806528, determino a designação na nova 

audiência de conciliação, de acordo com a pauta dos Juizados. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010224-80.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LIRA FONSECA SANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010224-80.2016.8.11.0012. REQUERENTE: SOLANGE LIRA FONSECA 

SANDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Diante da divergência 

dos cálculos apresentados, id 9291714 e id 7938603, encaminhe-se à 

contadoria judicial, a fim de que apresente cálculo referente ao débito, 

tendo por base o acordão da Turma Recursal e os valores já depositados 

pelo executado. Após, intimem-se as partes para manifestação em 05 

(cinco) dias. Em seguida, conclusos. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-50.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010129-50.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ZENILTO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRADESCARD, LOJAS AVENIDA S.A PROJETO DE 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da revelia de LOJAS AVENIDA S.A. 

Dispõe o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “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” No caso dos autos, a 

requerida Lojas Avenida S/A não compareceu à audiência de conciliação, 

conforme se verifica pelo ID. 7936661, apesar de devidamente citada e 

intimada, devendo ser decretada sua revelia, nos termos do artigo 20 da 

citada Lei. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívidas que o autor não reconhece nos 

valores de R$ 626,34 (seiscentos e vinte e seis reais e trinta e quatro 

centavos) e R$ 239,24 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro 

centavos). Pugna ao final, pela declaração de inexistência dos débitos que 

originaram as referidas inscrições, bem como reparação por danos 

morais. Com efeito, na contestação a requerida apenas afirma que os 

débitos são devidos, tentando convencer de que não há danos 

comprovados passíveis de reparação. Contudo, não trouxe a requerida 

qualquer prova do alegado, cópia dos contratos, sequer valores ou 

qualquer informação apta a contradizer as alegações da parte autora. 

Para que haja a obrigação de reparar um dano, mister a coexistência de 

três requisitos fundamentais, quais sejam: o próprio dano, a culpa do 

agente e o nexo de causalidade entre ambos. Não se pode olvidar também 

que, a teor do artigo 373, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o 

fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre 

suas assertivas, sob pena de improcedência da ação intentada; e da parte 

ré, a obrigação de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos 

do direito do Autor. Sabe-se que dano moral é aquele que afeta a psique 

da pessoa, extrapolando o plano material, que nem sempre é diretamente 

afetado. É o que ensina SILVIO RODRIGUES: Diz-se que o dano é moral 

quando o prejuízo experimentado pela vítima não repercute na órbita de 

seu patrimônio. É a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas 

que não envolve prejuízo material. (Direito Civil, São Paulo: Saraiva, 2007, 

Volume 4, p. 33). Destarte, não é qualquer dissabor vivido pelo ser 

humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização. Somente 

configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e 

anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do 

indivíduo. Caso contrário, qualquer aborrecimento do cotidiano seria 

suscetível de indenização, o que contribuiria para a banalização do Poder 

Judiciário. No caso dos autos, nota-se que o autor sofreu um dano, visto 

que não pode obter um financiamento pré-aprovado, por negligência do 

requerido. Por outro lado, cuidando a espécie de relação de consumo, 

como a destes autos, a obrigação de reparar o dano baseia-se na 

responsabilidade civil objetiva, de modo que não há que se perquirir a 

ocorrência de culpa. É o que se extrai da leitura do art. 14 do CDC: "Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Em casos desta 

natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da 

indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto 

impossível, materialmente, nesta seara alcançar essa equivalência. O 

numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo 

sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. O ressarcimento 

pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal 

causado, e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. 

Assim é que, tomando em consideração todos os aspectos apontados 

acima, bem como a situação do autor, considero que o montante de 

R$3.000,00 (três mil reais) para cada reclamada é o bastante para 

ressarcir o autor pelos danos morais sofridos. Posto isto, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial para condenar ambas as requeridas 

BRADESCARD S/A e LOJAS AVENIDA S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais), cada reclamada, a título de danos morais ao autor, 

corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso – dezembro de 2015. 

Confirmar a liminar e declarar a inexistência dos débitos discutidos na 

presente demanda (Id. 7936618). Sem custas e honorários, com fulcro 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 03 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-85.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELISMAR AMANCIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAMOTO & SCAPIN LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 
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8010213-85.2015.8.11.0012. REQUERENTE: CELISMAR AMANCIO DA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, YAMAMOTO & SCAPIN 

LTDA - ME PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, por força do art. 38, in fine, da Lei 

nº 9.099/95. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante postula 

obrigação de fazer c/c reparação por danos morais decorrentes de falha 

na prestação de serviços, já que efetuou o pagamento referente a multa 

de trânsito na lotérica, segunda reclamada, mas não teve êxito em receber 

seus documentos, ante a negativa de baixa dos valores nos sistemas. II - 

MOTIVAÇÃO O Banco reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade de 

parte, a qual não prospera. A legitimidade das reclamadas decorre da 

atividade que ostentam na relação de consumo e bem assim da própria 

disposição legal (CDC, art. 14). Transcrevo: “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. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...)” Daí 

porque não se há de afastar a sua legitimidade pelo fato de haver a 

solidariedade, e tampouco se torna necessário o litisconsórcio, de modo 

que pode o consumidor demandar contra um, contra o outro ou ainda 

contra ambos. Daí porque vai superada a aventada ilegitimidade de parte. 

A pretensão é procedente. Conforme se depreende dos autos, o 

Reclamante realizou pagamento de uma multa de trânsito no valor de R$ 

459,70 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no dia 

18 de abril de 2014 e não conseguiu resolver junto ao Detran para obter 

seus documentos, visto que a reclamada não efetuou as baixas 

necessárias no sistema. O banco Requerido afirma que o código de 

barras pode ter sido digitado errado, o que excluiria a responsabilidade. 

De plano, é de ressaltar que houve falha na prestação de serviços, já que 

houve o pagamento, não justificando a alegação de que pode ter havido 

erro no código de barras. Discorre que mesmo tendo procurado o 

Reclamado, não teve o problema solucionado. Nenhuma dúvida sobre ter 

se estabelecido entre o Reclamado e o autor, uma relação jurídica de 

direito material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme interpretação 

sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto 

Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza 

serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 

2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica que 

fornece atividade no mercado de consumo, inclusive as de natureza 

bancária (CDC, Art. 3º, § 2º). A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz 

para o seio da relação de consumo sob exame a responsabilidade objetiva 

do estabelecimento bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

“I - o modo de seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º 

O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Ao irrogar-se num direito sem 

lastro, o reclamado perpetra conduta ilícita na medida em que subverte os 

termos do contrato e prejudica o Reclamante, fazendo pouco dos 

compromissos que esta mantém na sua esfera de relações negociais com 

terceiros, o que traduz preocupante descaso com seus clientes. O 

serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a 

segurança esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias 

ao direito do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Diga-se que 

a responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se o demandado provasse a culpa exclusiva da consumidora (da 

parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pelo 

autor, devendo indenizar o dano extrapatrimonial. 3. Quantifico o dano 

moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

julgo PROCEDENTE os pedidos da presente reclamação proposta por 

CELISMAR AMANCIO DA ROCHA que promove em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S.A e YAMAMOTO & SCAPIN LTDA ME - CASA LOTÉRICA de 

Nova Xavantina/MT, todos com qualificação nos autos, para (1º) 

DETERMINAR que as Reclamadas procedam com as baixas e a efetiva 

quitação do débito correspondente em questão, a qual se encontra no 

valor de R$ 574,62 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois 

centavos), do veículo do autor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais); (2º) CONDENAR 

ambos os reclamados, solidariamente, ao pagamento dos danos morais 

experimentados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados 

monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, mais juros de mora, de 1% ao mês, a contar da data 

da citação. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 03 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010260-25.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010260-25.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: AGUINALDO ALVES DE 

SOUZA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Insurge-se o executado 

quanto ao valor cobrado na fase de cumprimento de sentença. O 

Embargado afirma que ainda tem a receber o valor de R$ 408,93 

(quatrocentos e oito reais e noventa e três centavos), sendo que o valor 

total para recebimento era de R$ 3.998,13 (três mil novecentos e noventa 

e oito reais e treze centavos) e não de R$ 3.589,20 (três mil quinhentos e 

oitenta e nove reais e vinte centavos), como afirma o embargante. O 

embargado, em seguida, anui com o cálculo apresentado pelo embargante 

(id.10433370 ). É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os 

documentos trazidos aos autos, verifica-se que o cálculo do embargante 

está correto, nessa perspectiva, o excesso de execução que foi pleiteado 

pela embargada não merece prosperar, eis que a data de atualização é 

até a data do depósito em 21/07/17. DISPOSITIVO Isto posto, opino pelo 

provimento dos presentes embargos apresentados e homologo o cálculo 

apresentado no id. 9511265, decidindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos em 

favor do credor (dados constantes no ID 9511265). Atentando-se que o 
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levantamento dos valores somente poderá se efetivado 02 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, do 

Provimento 68/2018 do CNJ. Cumpridas todas as determinações, 

arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do 

MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010302-11.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LUIZ GONZAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010302-11.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: CELIO LUIZ GONZAGA 

EXECUTADO: UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atendimento ao contido no artigo 38, da Lei nº 

9.099/95 que rege os Juizados Especiais Cíveis. Fundamento. Decido 

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por UNITINTAS 

COMERCIO DE TINTAS LTDA em face da execução de sentença que lhe 

move CELIO LUIZ GONZAGA, alegando, em síntese, nulidade e/ou 

excesso da execução referente ao cumprimento da sentença. 

Impugnação à Exceção de pré-executividade acostada aos autos ID nº 

10823255. Alega o excipiente que a decisão que determinou a 

transferência dos valores não foi devidamente cumprida, pois não foi 

intimada da sentença. Inicialmente, ressalta-se que é admissível a defesa 

através da exceção de pré-executividade quando a alegação não exigir 

dilação probatória, o que é o caso em lide, pois a matéria vertente se 

enquadra dentre aquelas que podem e devem ser apreciadas, até mesmo 

de ofício pelo julgador. Pois bem. Verifica-se dos autos que em 14/09/16, 

foi prolatada sentença determinando que a reclamada procedesse ao 

pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais. No extrato de movimentações do Projudi, ID nº 7932173 demonstra 

que houve intimação das partes quanto a sentença homologada: 

Descrição: Complemento: 14/09/2016 13:53:51 THIAGO CORDERO 

PIVOTTO Documento expedido Intimação expedido(a) (P/ Advgs. de 

UNITINTAS) Compulsando os autos verifico que a intimação referente a 

sentença, homologação e ao trânsito em julgado foram todos entregues ao 

reclamante e reclamado, desse modo, sem fundamento o pedido para 

invalidar a leitura das intimações pelo sistema, o procedimento é válido. A 

Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou a citação e intimação no 

processo eletrônico, no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário 

de Mato Grosso, pelo Provimento nº 38/2013-CGJ, disponibilizado no Diário 

da Justiça Eletrônico (DJE) nº 9151. Ante o exposto, rejeito a exceção de 

pré-executividade oposta pela executada. Preclusas as vias recursais, 

expeça-se alvará do valor bloqueado no ID nº 9682365 à parte autora da 

demanda. Atentando-se que o levantamento somente poderá ser efetivado 

02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, nos 

termos do Provimento n° 68/2018 do CNJ. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010146-86.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE LESSA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010146-86.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCÕES LTDA - EPP EXECUTADO: CLEONICE LESSA DE 

CARVALHO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, in 

fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os autos verifico que a parte 

exequente, embora devidamente intimada a fim de indicar bens de 

propriedade da parte devedora passíveis de penhora e/ou seu endereço 

correto e atualizado, sob pena de extinção, permaneceu inerte. Com 

efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Nesse 

sentido o entendimento jurisprudencial: “Os princípios norteados no § 4º 

do art. 53 da Lei 9.099/95 são de ordem pública, portanto inalteráveis. 

Assim sendo, a não indicação de bens por parte do exeqüente acarreta a 

presunção da inexistência de bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito 

extinto.” (TR de Conselheiro Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio 

Neves da Silva – j. em 10.08.1998). Ademais, para extinção do processo 

de execução, ante a inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se 

faz a intimação pessoal da parte exequente. A propósito: “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.” (...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª 

TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação 

no DJE 23/09/2010). (Negritei). Assim, tendo em vista que até o presente 

momento o exequente não logrou êxito algum na localização do devedor 

e/ou de bens penhoráveis em nome da parte executada, opino pela 

EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas 

todas as determinações, arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o 

registro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido 

à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-16.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GARCIA ARANTES DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SAMPAIO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010399-16.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: JOSÉ GARCIA ARANTES DA 
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COSTA NETO EXECUTADO: RODRIGO SAMPAIO DA COSTA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. 

DECIDO: Compulsando os autos verifico que a parte exequente, embora 

devidamente intimada a fim de indicar bens de propriedade da parte 

devedora passíveis de penhora e/ou seu endereço correto e atualizado, 

sob pena de extinção, permaneceu inerte. Com efeito, dispõe o art. 53, § 

4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Nesse sentido o entendimento 

jurisprudencial: “Os princípios norteados no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 

são de ordem pública, portanto inalteráveis. Assim sendo, a não indicação 

de bens por parte do exeqüente acarreta a presunção da inexistência de 

bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito extinto.” (TR de Conselheiro 

Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio Neves da Silva – j. em 

10.08.1998). Ademais, para extinção do processo de execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se faz a intimação 

pessoal da parte exequente. A propósito: “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.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). (Negritei). Assim, tendo em vista que até o presente momento 

o exequente não logrou êxito algum na localização do devedor e/ou de 

bens penhoráveis em nome da parte executada, opino pela EXTINÇÃO da 

presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas todas as 

determinações, arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o registro. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-60.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIGODANZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010193-60.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ADRIANO RIGODANZO 

REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Alega a 

parte Reclamante ter contratado internet e foi induzido a contratar linha 

telefônica, cujas faturas vieram cobrando ligações interurbanas que 

desconhece. Pugna ao final pela condenação da requerida em reparação 

por danos morais e materiais, ante a alegada falha na prestação do 

serviço. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO No mérito a pretensão 

merece juízo de IMPROCEDÊNCIA. Discorre a requerente que possuiu 

vínculo contratual junto à Reclamada e acabou sendo orientada a adquirir 

linha telefônica para ter acesso a internet. Afirma que algumas ligações 

vieram cobradas em suas faturas as quais desconhece a origem. Discorre 

que houve falha na prestação de serviços e que lhe teria gerado 

transtornos e frustrações. Não ficou demonstrado o descumprimento 

contratual alegado pelo Autor. O autor tenta demonstrar o dano moral a 

que fora submetido, porém, nada comprova aos autos nem qualquer 

documentação necessária para demonstrar o alegado. Até mesmo porque 

o próprio autor afirma que permanece inadimplente e não comprova nem 

sequer demonstra quais datas foram suspensos. Pois bem. A venda de 

pacote de telefonia para usufruir internet não é ilegal, tal fato não é 

suficiente para gerar dano moral, pois há necessidade de mencionar e, 

ainda, provar a situação fática que emerge o direito à reparação dos 

danos. Assim, entendo que a parte reclamante não comprovou 

minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, a 

teor do art. 373, inciso I, do CPC, no que se refere aos fatos narrados na 

inicial, o que é imprescindível para o acolhimento da pretensão. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos 

alegados na inicial, não se admite a presunção da efetivação da situação 

vexatória. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos 

necessários a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não 

restaram caracterizados a ocorrência da situação vexatória que passou a 

parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que se refere na 

inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária, não havendo 

razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Desta 

feita, os elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA o pedido constante da 

inicial ADRIANO RIGODANZO move em desfavor de OI S/A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-28.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O BICICLETÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010221-28.2016.8.11.0012. REQUERENTE: JOÃO DIVINO RIBEIRO 

GOMES REQUERIDO: O BICICLETÃO PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida que o autor desconhece no valor de R$ 

1.689,60 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), 

inscrito em 01/12/14, proveniente de um suposto contrato. Pugna ao final, 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como reparação por danos morais. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO O feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil, 
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pois a requerida embora citada, não compareceu em audiência 

conciliatória e deixou de apresentar contestação. Desta forma, impõe-se 

os efeitos da REVELIA, com o imediato julgamento da causa, nos termos 

do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. A pretensão é procedente. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que o reclamante afirma não possuir no valor de R$ 1.689,60 (um 

mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante possuiu relação contratual 

com a empresa reclamada, mas pagou suas dívidas, contudo seu nome foi 

enviado, indevidamente, para o cadastro de inadimplentes por débito que 

desconhece a origem. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. O caso dos autos reflete hipótese de 

fraude na contratação de serviços. Logo, a reclamada deveria ter sido 

mais cautelosa ao efetuar a conferência dos documentos a fim de evitar o 

ocorrido. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

autor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, 

exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido feito por JOAO DIVINO 

RIBEIRO GOMES em desfavor O BICICLETÃO para DECLARAR a 

inexistência do débito, objeto da presente demanda, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da data do evento danoso (inscrição em 01/12/14). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto, 

para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-15.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RT INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE NOLASCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010293-15.2016.8.11.0012. REQUERENTE: RT INFORMATICA LTDA - ME 

REQUERIDO: JAINE NOLASCO DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida pela 

Reclamante que demonstra ser credora de valor oriundo do contrato de 

venda inadimplido pela parte demandada. Informa que o valor devido pela 

parte Requerida perfaz o montante de R$ 1.840,10 (um mil, oitocentos e 

quarenta reais e dez centavos). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

O feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil, pois a 

requerido embora citado/intimado, compareceu em audiência de 

conciliação (mov. 39), entretanto não apresentou defesa. O art. 20 da Lei 

9.099/95 estabelece que: “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”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Importando a 

contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. No mérito a pretensão é procedente. 

Extrai-se da exordial que o Requerido contratou com a parte Requerente, 

conforme contrato trazido na exordial. Assim, tendo deixado de adimplir, 

deve pagar o débito pendente à Requerente no montante de R$ 1.840,10 

(um mil, oitocentos e quarenta reais e dez centavos). É válido destacar 

ainda que o contrato constitui obrigação autônoma em relação a sua 

causa subjacente, haja vista a ausência de impugnação ante a falta de 

contestação e comparecimento da parte reclamada aos atos processuais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por RT INFORMATICA LTDA – ME 

em desfavor de JAINE NOLASCO DE OLIVEIRA para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 1.840,10 (um mil, oitocentos e quarenta 

reais e dez centavos), correspondente ao valor do débito descrito na 

inicial, devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, desde a data do 

ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto, 

para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010299-22.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GLAZIELA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edna Sales Fernandes (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010299-22.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: JULIA GLAZIELA MACEDO 

EXECUTADO: EDNA SALES FERNANDES Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Depreende-se dos autos que ação encontra-se abandonada pela parte 

autora. Ocorre que, devidamente intimada para dar continuidade na ação, 
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a parte exequente permaneceu inerte, conforme certidão de id. 12638253. 

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse 

nos autos, a extinção é medida que se impõe, consoante à regra do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolvera o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligencias 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso III do mesmo código. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação, nos termos do art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - -

-___________________________________________________________

______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 04 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000409-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO WEST ARIZONA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja citada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento, referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de citação a ser cumprido ou ofereça os 

meios para o cumprimento.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61700 Nr: 1309-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belonisio Moreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edival Vito - OAB:19830/MT

 Vistos.

Homologo a desistência da testemunha Paulo Henrique Felix Martins.

Declaro encerrada a instrução processual.

Dê-se vista as partes para, apresentarem memoriais finais, no prazo legal, 

primeiro ao Ministério Público.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1908-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6657 Nr: 404-05.2001.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merighi, Martha Hernandes Merigui, 

Joaquim Gonçalves Monteiro, Elza de Barros Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN RICARDO MELLO 

ZANONI - OAB:66404

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI, para devolução dos autos nº 404-05.2001.811.0044, 

Protocolo 6657, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 10922 Nr: 58-49.2004.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Santos Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84371 Nr: 4412-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Francisco Maschio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Junqueira Victorelli - 

OAB:31.288/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a 

diligência do Oficial de Justiça, sob pena de devolução da Carta 

Precatória, sem cumprimento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-68.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência designada 

para o dia 06/07/2018 às 15h:30min, foi redesignada para o dia 26/07/2018 

às 13:00horas, em virtude da alteração do horário do expediente conforme 

Portaria nº 856/2018-PRES (Participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de 2018). CERTIFICO ainda, que os advogados das 

partes deverão comparecerem acompanhados das mesmas 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência designada 

para o dia 06/07/2018 às 16h00, foi redesignada para o dia 26/07/2018 às 

13h20min, em virtude da alteração do horário do expediente conforme 

Portaria nº 856/2018-PRES (Participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de 2018). CERTIFICO ainda, que os advogados das 

partes deverão comparecerem acompanhados das mesmas 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência designada 

para o dia 06/07/2018 às 16h:30min, foi redesignada para o dia 26/07/2018 

às 13h40min, em virtude da alteração do horário do expediente conforme 

Portaria nº 856/2018-PRES (Participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de 2018). CERTIFICO ainda, que os advogados das 

partes deverão comparecerem acompanhados das mesmas 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência designada 

para o dia 06/07/2018 às 13h30min, foi redesignada para o dia 25/07/2018 

às 13h20min, em virtude da alteração do horário do expediente conforme 

Portaria nº 856/2018-PRES (Participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de 2018). CERTIFICO ainda, que os advogados das 

partes deverão comparecerem acompanhados das mesmas 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LACERDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência designada 

para o dia 06/07/2018 às 14h00min, foi redesignada para o dia 25/07/2018 

às 13h40min, em virtude da alteração do horário do expediente conforme 

Portaria nº 856/2018-PRES (Participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de 2018). CERTIFICO ainda, que os advogados das 

partes deverão comparecerem acompanhados das mesmas 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MOREIRA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência designada 

para o dia 06/07/2018 às 14h30min, foi redesignada para o dia 25/07/2018 

às 14h00, em virtude da alteração do horário do expediente conforme 

Portaria nº 856/2018-PRES (Participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de 2018). CERTIFICO ainda, que os advogados das 

partes deverão comparecerem acompanhados das mesmas 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI MOREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência designada 

para o dia 06/07/2018 às 15h00min, foi redesignada para o dia 25/07/2018 

às 14h20min, em virtude da alteração do horário do expediente conforme 

Portaria nº 856/2018-PRES (Participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo de 2018). CERTIFICO ainda, que os advogados das 

partes deverão comparecerem acompanhados das mesmas 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-85.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MYCAEL VINICIUS FERREIRA ALMEIDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINALDO LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 43519 Nr: 1686-92.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL GOMES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR DAMBROS - 

OAB:14197, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira, para manifestar-se sobre o cálculo penal fl. 88, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90965 Nr: 1937-66.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 Processo nº 1937-66.2018.811.0023

Código nº 90965

Denunciado: Gean Pereira da Silva (preso)

D E C I S Ã O

Vistos.

Na resposta à acusação de fls.50 verifica-se que não foi alegada a 

existência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código 

de Processo Penal, que possam concluir pela absolvição sumária dos 

acusados.

Desta feita, nos termos do artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa 

(fls.6 e 50), e havendo testemunhas residentes em comarca diversa 

depreque-se. Cientifique-se as partes desta expedição.

Atente-se à Secretaria para a expedição de mandado de intimação das 

testemunhas que forem policiais civis ou militares, independente da 

expedição de ofício à Corporação Policial para fins de dispensa do 

serviço, devendo o(a) Oficial(a) se proceder a intimação pessoal das 

referidas testemunhas.

Oficie-se à unidade prisional em que o denunciado esteja preso solicitando 

a sua escolta para a audiência designada.

Intimem-se, pessoalmente, o acusado e o Defensor Dativo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Servirá a presente decisão como Mandado de Intimação e Ofício, ante a 

urgência que o caso requer.

De Matupá/MT p/ Peixoto de Azevedo/MT, 3 de julho de 2018.

SUELEN BARIZON,

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69106 Nr: 2647-28.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 Processo nº 2647-28.2014.811.0023

Código nº 69106

Denunciado: João Orestes Silveira Hesper (preso)

D E C I S Ã O

Vistos.

Na resposta à acusação de fls.50 verifica-se que não foi alegada a 

existência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código 

de Processo Penal, que possam concluir pela absolvição sumária dos 

acusados.

Desta feita, nos termos do artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 14h40min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa 

(fls.6 e 99), e havendo testemunhas residentes em comarca diversa 

depreque-se. Cientifique-se as partes desta expedição.

Atente-se à Secretaria para a expedição de mandado de intimação das 

testemunhas que forem policiais civis ou militares, independente da 

expedição de ofício à Corporação Policial para fins de dispensa do 

serviço, devendo o(a) Oficial(a) se proceder a intimação pessoal das 

referidas testemunhas.

Oficie-se à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) 

solicitando providências para o recambiamento do acusado João Orestes 

Silveira Hesper para a Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo/MT.

Oficie-se à unidade prisional em que o denunciado esteja preso solicitando 

a sua escolta para a audiência designada.

Intimem-se, pessoalmente, o acusado e o Defensor Dativo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Servirá a presente decisão como Mandado de Intimação e Ofício e Carta 

Precatória, ante a urgência que o caso requer.

De Matupá/MT p/ Peixoto de Azevedo/MT, 3 de julho de 2018.

SUELEN BARIZON,

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68251 Nr: 2061-88.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Finalidade: Intimação da advogada do reeducando Dra. Angelita Kemper, 

para manifestar-se sobre o cálculo penal fl. 129, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 1097-90.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO, GILSON 

VIEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, JAYME RODRIGUES 

DE CARVALHO JUNIOR - OAB:3735

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, bem como 

art. 588 CPP - 1º parte procedo à intimação da Defesa do denunciado José 

Fernandes de Souza Neto, Dr. Irineu Paiano Filho para apresentar as 

razões do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 65652 Nr: 2944-69.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Irineu Paiano Filho, 

para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81633 Nr: 3514-50.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON GUIMARÃES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Finalidade: Intimação da advogada do reeducando Dra. Angelita Kemper, 

para manifestar-se sobre o cálculo penal fl. 74, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-07.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CAMARGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000252-07.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 96,90; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RONI CAMARGO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): RONI CAMARGO RODRIGUES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia 12/07/2018, às 13:40 horas, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

16 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91202 Nr: 2765-34.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Homologo os cálculos de fls.85.

Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81084 Nr: 3250-05.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO o douto advogado da parte autora para que providencie o 

pagamento da guia para desarquivamento, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104490 Nr: 3951-58.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada para cumprimento da sentença, 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.: 145965 Nr: 6112-70.2017.811.0013

 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): LUISMAR ROCHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de 1.570,00 (hum mil, quinhentos e setenta 

reais,) conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23786 Nr: 3113-04.2004.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464/SP, 

Rosangela de Andrade Kelm - OAB:9639 -A

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 24329 Nr: 3602-41.2004.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo da Silva Neves

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar o Dr. James Rogério Baptista - OAB n.9.992B/MT, visando o 

recolhimento das custas para o desaquivamento do presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108019 Nr: 5422-12.2015.811.0013

 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): Salvador Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Vita - OAB:GO 

28410

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17565 Nr: 1533-70.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primeiro Serviço Notarial e Registral de P. e Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, Oscar Luiz Cervi, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidia Cardoso de Oliveira, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo 

Fonseca Broca - OAB:17.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A, Diocassiano José Tomás - OAB:23.362-B/MG, 

Elmar José de Sousa - OAB:88.588/MG, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - 

OAB:21190/MG, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo Fonseca 

Broca - OAB:17.315

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração de fls. 02/06 para analisar os 

pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos 

arts. 535 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52128 Nr: 3564-53.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Ruppin, Maria da conceição Barbosa 

Lajes Ruppim, WELLINGTON MARTINS ARAÚJO

 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

 Oficie-se conforme requerido fls.129

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82941 Nr: 311-18.2013.811.0013

 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: André Camilo Carvalho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 2217-82.2009.811.0013

 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: Associação de Mulheres de P. e Lacerda - AMPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dionir de Freitas Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmir Dias Virmieiro - 

OAB:11767/MT

 Ao requerido para que se manifeste acerca de fls.116

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63595 Nr: 3935-46.2011.811.0013

 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: Edson Jorge Nogueira Paixão, Regina Marina Neves de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Ambrósio Ribeiro - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:44698

 Ao requerido para que se manifeste em 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23152 Nr: 2499-96.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Fauze Nassin 

Jorge, Danilo de Amo Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Regina Vaz Castro 

- OAB:150620-SP, JOAO AUGUSTO PORTO COSTA - OAB:105332, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Vistas à Procuradoria da Fazenda Nacional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86149 Nr: 3783-27.2013.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilia Alves Coutinho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aili Ferreira de Melo 

Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:9978-A/MT, FABIANA BATTISTETTI BERLANGA - 
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OAB:6810 B

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Ao exequente para que se manifeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 2178-56.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Anaiuná Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Corrêa Cardoso, Maurício Correa 

Cardozo, MÁRIO CORRÊA CARDOSO, JOSÉ FERNANDES, MARCOS 

PEGORARO, FÁBIO PEGORARO, JOÃO IBRAIM JABUR INVESTIMENTOS 

S/C LTDA., JOÃO IBRAIM JABUR, OMAR IBRAIM JABUR, CARLOS CESAR 

DA SILVA, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOSÉ VALDIR PAUSE, 

TECNOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SIMÃO MIGDOL, Imaribo S/A 

Industria e Comércio, José Carlos Pisani, Paulo Roberto Pisani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Bussoletti - 

OAB:151991, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luiz Fonseca Nunes 

Ribeiro - OAB:PR 8.865, Gabriel Placha - OAB:30255/PR, Leila 

Mariucio Botta - OAB:240144/SP, Patrick Alves da Costa - OAB:MT 

7993B, Paulo Rogério Tsukassa de Maeda - OAB:PR 20.912, Vicente 

de Paula Marques Filho - OAB:19901/PR

 Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra 

respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação.Posto isso, defiro a antecipação de tutela em parte 

pretendida para determinar que seja expedido ofício ao Registro de 

Imóveis para averbar a existência da presente demanda em todos os 

registros citados nos autos para ciência de terceiros interessados acerca 

do risco de fraude. Na seqüência, prossiga-se com a nomeação da 

Defensoria Pública para Curadoria Especial dos requeridos citados por 

edital.Após a contestação, às partes para que se manifestem acerca das 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 1949-86.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: YTF, ITF, Celia Regina Travagini, Raíssa Travagini 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE CRISTINA 

BARBATO DA SILVA - OAB:9504

 Intime-se pessoalmente sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 183-32.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Ferro Cervelati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Defiro o requerido.

Informe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86058 Nr: 3685-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos André Moreno Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisproel Comercio e Serviços de 

Teleinformatica LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Ao executado para que se manifeste sobre o saldo remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 4833-69.2005.811.0013

 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: Leuzy Dias Pompermayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, karla karolina Aparecida dias Pompermayer - 

OAB:15965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Ao embargado para contrarrazões aos embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59925 Nr: 269-37.2011.811.0013

 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: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir dos Reis Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:255381-A/SP, Kelly das Neves Leite - OAB:266.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94551 Nr: 5402-55.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Celia 

Regina Travagini, Espólio de Leila Tiola, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Ao exequente para indicar bens à penhora, desde já, INDEFIRO qualquer 

tipo de consulta, vez que cabe ao credor diligenciar e indicar bens à 

penhora.

Outrossim, a não indicação de bens à penhora ensejará a extinção do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 612-67.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio do Nascimento Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 às partes acerca dos cálculos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 1104-98.2006.811.0013

 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: Clelio Correa Lima, Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Cordeiro de Oliveira, Novaflex 

Embalagens Limitada, João Sebastião de Queiroz, Otavio Conceição 

Quinta, Luzia Terezinha de Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifique o cartório se os autos se encontravam com a Defensoria 

Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 4153-74.2011.811.0013

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Eurides Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:118.304, VINICIUS 

FERREIRA FARIAS MONTENEGRO - OAB:1315316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT

 Conheço dos embargos de declaração e os Acolho para fixar os 

honorários advocatícios em 5% sobre o valor da diferença, nos termos do 

art.27 do Dec.3365/41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 4769-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, Josefa Tavares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Retifique-se autuação para que conste como processo de execução e 

não de conhecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 4769-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, Josefa Tavares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Vistas à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115763 Nr: 2126-45.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.O. DA CONCEICAO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, LAERCIO ORLANDO 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:205961

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92770 Nr: 4067-98.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Wercley Rocca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84575 Nr: 2093-60.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Guerreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz de Almeida, João Bento Mazete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 485-32.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides André de Araújo

 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:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação juntada nos autos é 

tempestiva, portanto abro vista a parte autora para manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165417 Nr: 2875-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS, NdPJ-CdDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas - OAB:OAB/MT 7400, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7.400, Núcleo de Pratica da Unemat - OAB:

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 
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dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;

V – No intuito de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos 

fundamentais, defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.

VI – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

VII – Proceda-se à realização de estudo social.

VIII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001043-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - SP257220 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001043-06.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 12.883,21; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 4 de julho de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado Eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO PEREIRA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL FOGACA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000513-02.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 203.922,32; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPROMISSO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, conforme juntada de ID 13972880 e com amparo ao 

provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vista para a parte exequente 

manifestar. Pontes e Lacerda, 4 de julho de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

Eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000971-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLENE DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000971-19.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 30.321,20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000971-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLENE DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000971-19.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 30.321,20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000971-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLENE DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000971-19.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 30.321,20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140417 Nr: 3893-84.2017.811.0013

 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: Claudemilson Menino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145359 Nr: 5858-97.2017.811.0013

 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: MARLI PLACIDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 2427-55.2017.811.0013

 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: Maria Aparecida Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140194 Nr: 3776-93.2017.811.0013

 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: Nilson de Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 1594-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sinforosa Martin da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Saúde - Instituto de Assistencia a 

Saude do Servidor do Estado de Ma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85991 Nr: 3618-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS, 

PROTESTO E REGISTRO CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Autos do processo nº 3618-77.2013.811.0013

Código nº 85991

Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 93vº 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 974-98.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Auxiliadora Macedo Pache

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gattass - OAB:12.264, 

Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Autos do processo nº 974-98.2012.811.0013

Código nº 64931

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 441, 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.: 87980 Nr: 5700-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Manoel Archanjo 

Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Cleiton Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6294-B/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5700-81.2013.811.0013

Código nº 87980

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 132 e, consequentemente, SUSPENDO o 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62460 Nr: 2800-96.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSR, TSR, LAdS, JTRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado parte requerida para 

informar da expedição de alvará eletrônico.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164856 Nr: 2557-11.2018.811.0013

 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): Bruno Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Encerro a instrução e determino 

que as partes sejam intimadas para apresentarem alegações finais, no 

prazo de 05 dias, ocasião em que o MP deverá manifestar-se acerca do 

pedido de revogação de prisão, vindo-me após conclusos para 

deliberações e, posteriormente, abra-se vista para alegações finais da 

defesa. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Considerando o teor da portaria n° 856/2018 – PRES, que 

excepcionalmente estabeleceu horário do expediente forense no dia 

06/07/2018, das 07h00 às 11h00, em razão da participação da Seleção 

Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018, CANCELO a Sessão 

Plenária outrora aprazada.

Ademais, verifica-se que a testemunha EVERTON DE JESUS SOUZA, não 

foi localizado, conforme certidão do Oficial de Justiça à ref. 249, desta 

feita, antes de designar nova data para a Sessão Plenária, DETERMINO a 

abertura de vista ao Ministério Público para que se manifeste, por se tratar 

de testemunha imprescindível.

Após, voltem-me os autos conclusos para nova designação.

Ciência ao Ministério Público e Advogada Constituída.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 140897 Nr: 4023-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Souza de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos.

Considerando o teor da portaria n° 856/2018 – PRES, que 

excepcionalmente estabeleceu horário do expediente forense no dia 

06/07/2018, das 07h00 às 11h00, em razão da participação da Seleção 

Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018, CANCELO a solenidade 

outrora aprazada.

Ademais, verifica-se que as testemunhas arroladas pela defesa FABIANA 

DE OLIVEIRA ANDRADE e ALINE RIBEIRO DA SILVA, não foram 

localizadas, conforme certidão do Oficial de Justiça à ref. 94, desta feita, 

antes de designar nova data para a audiência de instrução e julgamento, 

DETERMINO que intime-se a i. Defesa do acusado, via DJE, para que para 

que se manifeste.

 Após, voltem-me os autos conclusos para nova designação.

Ciência ao Ministério Público e Advogado Constituído.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52369 Nr: 2373-46.2004.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Lourenço Zanchin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas a defesa técnica do réu paraapresentar 

contrarrazões a Apelação do réu , ante a certificação e termos da 

certidão de fl.10/11 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162496 Nr: 1560-28.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lemes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos.

Cuida-se de pedido de autorização para mudança de domicílio acostado 

aos autos às fls. 272.

Às fls. 273/275 foram juntados a certidão de nascimento do acusado e 

também documentos que comprovam o endereço de sua genitora, qual 

seja, sítio Nossa Senhora dos Anjos, comunidade São José Fortuna, Zona 

Rural, no município de Itambacuri/MG.

 Instado a se manifestar o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

emitiu parecer favorável à transferência de domicílio do réu.

É o necessário. Decido.

Analisando os autos, verifica-se a inexistência de impedimento para que o 

acusado realize a transferência de seu domicílio, tendo em vista que a 

audiência de instrução e julgamento pertinente ao feito foi realizada em 13 

de junho de 2018.

Ademais, o acusado irá residir com a sua genitora e ainda pugnou pela 

emissão de Carta Precatória para o Município de Itambacuri/MG, com o 

objetivo de que seja fiscalizado o cumprimento das medidas cautelares a 

ele imposta, por ocasião da concessão de sua liberdade provisória.

Dessa maneira, AUTORIZO a transferência de domicílio do acusado e 

DETERMINO que seja expedida Carta Precatória para a Vara competente 
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no município retro mencionado, com vista à fiscalização das medidas 

cautelares que lhe foram impingidas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82193 Nr: 4450-47.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Francisco Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JURÍ – em que o réu 

ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS juntamente com o réu 

EDUARDO FRANCISCO GOMES, foram pronunciados para julgamento 

perante o Conselho de Sentença desta unidade judiciária, pela suposta 

prática do crime de homicídio qualificado, Antônio foi qualificado na 

infração penal prevista nos arts. 121, §2°, incisos I e IV, já Francisco foi 

qualificado no art. 121, §2º, inciso IV, ambos do Código Penal.

À fl. 714 foi certificado a preclusão da sentença penal exarada (fl. 708).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação das partes, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentem o rol de testemunhas, até no máximo 5 

(cinco), que irão depor em plenário, podendo, inclusive juntar documentos 

e requerer diligência, conforme disciplina o art. 422, e seguintes, do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 4721-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Vistos.

Considerando o petitório acostado à ref. 20, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste no que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, abro 

vistas à defesa para ciência/manifestação acerca dos documentos 

juntados pelo Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI AVELINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 25.7.2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BETUEL DA SILVA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de agosto de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes promovente, promovida e patrono em relação à r. 

sentença, parcialmente transcrita: " Desta forma, com relação à repetição 

do indébito, o autor faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago 

e cobrado indevidamente, conforme determina a inteligência do Parágrafo 

único do Art. 42 do CDC que diz: o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, 

salvo em hipótese de engano justificável. (destaquei grifei e negritei). No 

que pertine ao dano moral pleiteado, entendo que a situação não configura 

um dano capaz de abalo psicológico a pessoa, acarretando-lhe sofrimento 

intenso e dor insuportável, não cabendo, portanto, a reparação por dano 

moral, sendo certo que a repetição débito já é o meio punitivo estipulado 

pela lei. ISTO POSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro 

no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a requerida 

ao pagamento de R$118,80, pelos danos materiais, acrescido de juros 

legais a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir deste decisum. Outrossim, DECLARO a inexistências dos referidos 

débitos e, por fim, determino que se abstenha de colocar o nome da 

requerente no rol de maus pagadores. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando que caso o 

condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte em relação a r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA MOTA LICERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimações dos (a) Executados (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por 

cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEOSMAR MELO ZANRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 13h30min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 1221-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Quarta Vara Civel da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, Heloísa Maria Ferrari 

Aguiar, JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ E 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar os advogados das Partes 

requeridas, via DJE – (Diário da Justiça Eletrônica), para, querendo, no 

prazo legal, MANIFESTAR-SE decisão de (fls. 315/317 e versos) a seguir 

transcrita a parte dispositiva. "...Posto isso, DEFIRO a arrematação 

efetuada por EXTRA INCORPORADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA., constante do auto de arrematação de fls. 188/190, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos (NCPC, art. 895). Por conseguinte, 

estando preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE a carta de arrematação e o 

mandado de imissão de posse (NCPC, art. 901, § 2º), entregando-a ao 

arrematante, depois de prestada a garantia que recairá por hipoteca sobre 

o próprio imóvel, comprovado o pagamento da comissão do leiloeiro e das 

demais despesas da execução (NCPC, art. 895, § 1º c/c art. 901, § 

1º).Sem prejuízo, AUTORIZO, tão logo precluso o decisum, o levantamento 

dos valores depositados nos autos em favor parte exequente, até o limite 

da dívida atualizada, observando as proporções e as contas bancárias de 

fls. 203/206. No mais, AGUARDE-SE a missiva em secretaria até o 

adimplemento total da arrematação, ou eventual requerimento das partes. 

Por fim, em que pese a forçosa argumentação dispensada pelos 

devedores em suas anifestações, não visualizo causa a dar espeque em 

eventual condenação desses por litigância de má-fé, motivo pelo qual 

INDEFIRO a pretensão da exequente. COMUNIQUE-SE o juízo deprecante 

acerca desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79244 Nr: 729-74.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Asssociados do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durvalo Pereira de Farias, Lucilene Mendes da 

Silva Farias, Durval Pereira de Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a saeguir transcrita: " 

Certifico que devolvo o r. Mandado de Citação sem o cumprimento, porque 

a parte interessada não efetuou o depósito da diligência no valor de R$ 

334,30 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). Juranir 

Gonçalves Nunes oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 1221-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Quarta Vara Civel da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, Heloísa Maria Ferrari 

Aguiar, JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74114 Nr: 591-44.2017.811.0014

 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: L.T. Pereira & Cia Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:OAB/MT 10.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto: (a) SUSPENDO, por ora, a publicação da lista de 

credores; (b) sem prejuízo, DETERMINO a intimação da recuperanda para 

que cumpra os apontamentos realizados pelo Sr. Administrador Judicial 

nos relatórios confeccionados; (c) por fim, INDEFIRO o pedido de nulidade 

e remessa dos autos formulado pela União.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68311 Nr: 1326-48.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weciley de Paula Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São João Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Souza 

- OAB:13762/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito, haja vista, a não localização do 

requerido

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 1142-58.2016.811.0014

 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: Fernando Patrick Lopes Siqueira, Michelly Caroline 

Lopes Siqueira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:/MT.,11.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Certifico que proceo a intimação da parte autora, para promover regular 

andamento no feito, haja vista, a não localização do requerido

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65752 Nr: 1765-93.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustázio Barros Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida do desarquivamento 

pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Fiho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74661 Nr: 873-82.2017.811.0014

 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: DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), acerca da petição juntada às fls. 26/27, bem 

como no prazo legal, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 473-05.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique de Souza - 

OAB:/MT-13.733, Paulo Henrique de Souza - OAB:/MT -15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: "Certifico que devolvo o r. 

Mandado de Arresto sem o cumprimento, porque a parte autora não 

depositou a diligência no valor de R$ 274,30 (duzentos e setenta e quatro 

reais e trinta centavos).Juranir Gonçalves Nunes oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65752 Nr: 1765-93.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustázio Barros Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Processo nº 1765-93.2014.811.0014 (Código nº 65752)

Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Municipal

Executado: Eustázio Barros Filho

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Eustázio Barros Filho, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o adimplemento 

do débito pela parte executada, mediante acordo com compensação de 

créditos tributários (fls.103/104; 106/107).

Isto posto, extinto o crédito tributário pela compensação, JULGO EXTINTA 

POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional e artigo 924, II, c/c artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 1º da Lei n.º 6.830/80.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Poxoréu (MT), 23 de agosto de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65752 Nr: 1765-93.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustázio Barros Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Cumprindo determinações da Ordem de Serviço, impulsiono 

estes autos no sentido de intimar os advogados militantes nesta Comarca 

via DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório no 

prazo de 5 (cinco) dias todos os processos com carga a mais de 15 dias 

realizada na Segunda Secretaria desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76887 Nr: 1894-93.2017.811.0014

 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: CdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Oliveira da Silva - 

OAB:MT-13.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Silva de Lima Suzana 

- OAB:/MT., 11.709, Lorrane Moreira Martins dos Santos - 

OAB:20687/O

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

28/08/18, às 15:00 hs, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79968 Nr: 1036-28.2018.811.0014

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinei da Silva Oliveira Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 28/08/18 , às 15:20 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 156-36.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiro Alves de Araújo, Erotildes Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozair Barcelo Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:18839

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 28/08/18 , às 16:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 2090-63.2017.811.0014

 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: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilian Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilian Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 28/08/18 , às 14:35 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67222 Nr: 798-14.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pereira de Farias Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Conceição Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 28/08/18 , às 14:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 722 Nr: 197-72.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves, Domingos Sávio 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Certifico que procedo a in timação da pare autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a exeção de pré-executividade acostada nos autos 

por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANNA RITA SOL MARTINS, Cpf: 

78624045800, Rg: 00266226-4, Filiação: Eunilce Rita de Brito Sol e 

Sebastião Santana Sol, data de nascimento: 14/10/1953, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, casado(a), funcionária pública, aposentada e 

atualmente em local incerto e não sabido

NEUVANY VERIANO MARTINS, Cpf: 06474101172, Rg: 0121261-3, 

Filiação: Maria Nilza Martins e Rafael da Silva Martins, data de nascimento: 

09/08/1953, natural de Poxoréu-MT, casado(a), funcionário público 

estadual. 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. PUBLICAR 3 VEZES.

Sentença: Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

DECRETAR a interdição do requerido NEUVANY VERIANO MARTINS, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, III, do Código Civil/2002, e, de acordo 

com o artigo 1.775, § 3º do mesmo Codex, lhe nomeando curadora a 

requerente, ANNA RITA SOL MARTINS, que deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do NCPC).Registre-se que a 

curadora não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, 

imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditado, sem prévia 

autorização judicial.Por igual razão, os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação, remédios e no bem estar do interditado.Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do novo Código de Processo Civil e no art. 9º, III, 

do Código Civil/2002, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se no órgão oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias.Custas, se houver, pela requerente.Transitado em julgado, 

EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte interessada. 

Observe o cartório o que determina o artigo 93 da Lei nº 6.015/73.Após a 

inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o Termo de Compromisso, no 

qual constarão as restrições supramencionadas.OFICIE-SE ao Juiz 

Eleitoral informando a condição de interditado do requerido.Cumpridas as 

determinações, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.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, Juscinete Souza Reis, 

digitei. Poxoréu, 18 de junho de 2018

Rosely Lopes de Araújo, 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: 1000228-06.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000228-06.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 06/07/2018 fora redesignada 

para o dia 24/08/2018, às 14h30, tendo em vista a antecipação do 

expediente no dia 06/07/2018 pela Portaria 856/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 4 de julho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-05.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000241-05.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 06/07/2018 fora redesignada 

para o dia 24/08/2018, às 15h00, tendo em vista a antecipação do 

expediente no dia 06/07/2018 pela Portaria 856/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 4 de julho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MOURA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000242-87.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência designada para o dia 06/07/2018 fora redesignada 

para o dia 24/08/2018, às 15h30, tendo em vista a antecipação do 

expediente no dia 06/07/2018 pela Portaria 856/2018 PRES (Jogos do 

Brasil). POXORÉO, 4 de julho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-11.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOELLNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER OAB - MT0005428S-A 

(ADVOGADO)

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO TITULAR DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE 

POXORÉU-MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BEATRIZ PALU (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010181-11.2014.8.11.0014 REQUERENTE: FERNANDO GOELLNER 

REQUERIDO: TABELIÃO TITULAR DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS 

DE POXORÉU-MT 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. 7158707, e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 7158712. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c.c. 

Dano Moral proposta por Fernando Goellner em desfavor de Tabelião 

Titular do Segundo Tabelionato de Notas de Poxoréu/MT, ambos já 

qualificados. Alega em síntese que na data de 25.04.2014 o Banco do 

Brasil S.A., apresentou, em nome da cedente Kerkhoff & Kerkhoff Ltda.

-ME, título no valor de R$652,30, com o objetivo de apontamento a 

protesto, o qual foi efetivamente realizado pelo demandado. Todavia, na 

data de 08 de julho de 2014, o autor realizou a apresentação da Carta de 

Anuência ao Requerido, o qual inclusive expediu Certidão de 

Cancelamento de Protesto, datada de 09 de julho de 2014, porém não 

procedeu a baixa do protesto. Alega mais, que diante da não realização da 

baixa de protesto, e estando o seu nome e CPF permanecendo 

negativados os quais estão lhe ocasionando transtornos, pois não pode 

efetivar compras a crédito no comércio, e que por está razão ajuíza a 

presente demanda. No Id. 7158688, foi deferida a liminar, expedindo-se 

Ofício nº. 457/2014, Id. 7158696 e 7158699 ao Diretor do SPC e SERASA, 

que por sua vez, o SPC Brasil, através do Ofício SPCBRJur nº. 165/2015, 

Id. 7158737, informou que nada consta, em relação ao nome e CPF do 

Requerente na base de dados do SPC Brasil. Realizada audiência de 

conciliação em 22.01.2015 – Id. 7158712, a qual restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o prosseguimento 

normal. Por sua vez, a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

7158707, e em sede de preliminar pleiteia a ilegitimidade ad causam, tendo 

em vista que o Segundo Tabelionato, não tem legitimidade para figurar no 

polo passivo e sim a SERASA, o órgão competente para a exclusão do 

nome e CPF do Requerente, conforme preceitua o artigo 29 da Lei 

9.492/97, e no mérito, contesta em suma que os atos praticados pelo 

Tabelionato foram tomadas, o a expedição do cancelamento de protesto e 

informado ao SERASA, e para comprovar anexa a Certidão de 

Cancelamento de Protesto, Id. 7158707 e o Número de Remessa 434, 

informando do cancelamento a pedido do SERASA , Id. 7158707, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Na impugnação, Id. 7158712, o 

Requerente, impugna pela revelia do Tabelião, tendo em vista que a defesa 

apresentada foi feita pelo Segundo Tabelionato, impugna mais que o 

protesto permanece no banco de dados do SCPC e não do SERASA, e ao 

final reitera os pedidos da exordial pela procedência da ação. Produzidas 

as provas testemunhais, nos Id. 7158859 (oitivas das Testemunhas 

Beatriz Teresinha Endres Palu e Id. 7158873 Sonia Regina Almeida da 

Silva) Memoriais Finais apresentados, pelo Requerente – Id. 7158868 e Id. 

7158864 pela parte Requerida. No Id. 7158877, houve decisão para que 

órgão SERASA, prestasse informações sobre a data exata em que o 

Requerido informou o cancelamento do protesto, que ensejou a anotação 

restritiva, onde por sua vez o referido órgão através do Ofício ASPJUR 

99832/2016 – 15.04.2016, informou que na data 05.05.2014 constou 

anotação discutida nestes autos na base de dados, a qual foi incluída em 

07.05.2014 e excluída em 09.07.2014, e que na presente data – 

15.04.2016 nada consta em relação ao nome e CPF do Requerente, 

conforme consta no Id. 7158908. Referente as informações ambas as 

partes se manifestaram, Id. 7158915 (Requerente) e Id. 7158930 

(Requerido). No Id. 7158933, houve despacho para esclarecimentos do 

SPC, para prestar informações sobre a data exata em que o Requerido 

informou o cancelamento do protesto, que ensejou a anotação restritiva, 

no entanto se manteve inerte, conforme certificado, Id. 7158948. Vieram 

os autos conclusos, evento 14677677. Deixo de acolher o requerimento 

da revelia pleiteado pela parte Requerente, em virtude dos documentos 

juntados aos autos serem capazes de convencimento desde juízo, sendo 

assim passo ao julgamento. Analisando a documentação comprobatória 

acostada aos autos, referente a expedição da Carta de Anuência – Id. 

7158676 e 7158707, datada de 08.07.2014, e a Certidão de Cancelamento 

de Protesto – Id. 7158676 e 7158707, datados de 09.07.2014, informam do 

cancelamento, por outro lado no documento datado de 31.10.2014 

referente ao SCPC Net – extrato do Crediconsult, Id. 7158676, constam 

ocorrências referente ao débito discutidos nestes autos no valor de R$ 

652,30 (05.05.2014), bem como outra ocorrência referente ao protesto no 

valor de R$ 7.684,00 datado de 25.09.2014. No decorrer da instrução, 

através do Ofício APJUR 99832/2016 datado de 15.04.2016, o órgão 

SERASA, informou a este juízo que constou na base de dados o valor 

discutido nestes autos, e, no entanto, não constam mais restrições no 

nome e CPF do Requerente na data de 15.04.2016, Id. 7158908. No mais, o 

serviço notarial conforme consta dos autos procedeu com as informações 

perante ao órgão de restrição ao crédito, qual seja, SERASA, para a 

devida baixa na restrição do nome e CPF do Requerente. No entanto, o 

ponto controvertido a qual refere-se ação é saber em qual órgão estava 

inserido o nome e CPF do Requerente, SERASA ou SCPC, e qual data foi 

excluído do rol de inadimplentes. Consta dos autos as informações dos 

seguintes órgãos de restrição: sobre o SERASA Experian (Id. 7158908 e 

7158930) tem-se que foi incluído em 07.05.2014 e excluído em 09.07.2014; 
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SPC Brasil (Id. 7158737) – não houve registro de restrição e SCPC não há 

informações desde órgão, tendo em vista que o mesmo se manteve inerte, 

conforme certificado (Id. 7158948). Pois muito bem, analisando o extrato 

do SCPC Net (Id. 7158676), referido documento relatada a ocorrência de 

títulos protestados regionalizados, não informando com clareza a 

existência da negativação ou permanência no rol de inadimplentes no 

banco de dados do SCPC. Entretanto, referido extrato foi extraído de 

informações confidenciais, não sendo extrato de consulta de balcão 

realizado por órgãos oficiais de negativações tais como SERASA, SPC e 

SCPC, para atestar a existência de restrições no cadastro de 

inadimplentes nos referidos órgãos oficiais. Neste caso, competia ao 

Requerente trazer aos autos o extrato oficial do SCPC, para comprovar a 

existência da restrição no referido órgão, pois ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto aos fatos constitutivos (artigo 373, inciso I, do NCPC). Por 

outro lado, o serviço notarial procedeu com o cancelamento do protesto 

quando da expedição da Certidão de Cancelamento de Protesto (Id. 

7158676 e 7158707), bem como com as informações ao SERASA, 

noticiando o cancelamento do protesto, conforme Relatório de Remessa 

(Id. 7158707). Logo, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a 

conduta culposa da Requerida, a improcedência neste caso da ação se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, 

revogando a liminar concedida Id. 7158688, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 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. 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: 8010181-11.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOELLNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER OAB - MT0005428S-A 

(ADVOGADO)

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO TITULAR DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE 

POXORÉU-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BEATRIZ PALU (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010181-11.2014.8.11.0014 REQUERENTE: FERNANDO GOELLNER 

REQUERIDO: TABELIÃO TITULAR DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS 

DE POXORÉU-MT 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. 7158707, e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 7158712. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c.c. 

Dano Moral proposta por Fernando Goellner em desfavor de Tabelião 

Titular do Segundo Tabelionato de Notas de Poxoréu/MT, ambos já 

qualificados. Alega em síntese que na data de 25.04.2014 o Banco do 

Brasil S.A., apresentou, em nome da cedente Kerkhoff & Kerkhoff Ltda.

-ME, título no valor de R$652,30, com o objetivo de apontamento a 

protesto, o qual foi efetivamente realizado pelo demandado. Todavia, na 

data de 08 de julho de 2014, o autor realizou a apresentação da Carta de 

Anuência ao Requerido, o qual inclusive expediu Certidão de 

Cancelamento de Protesto, datada de 09 de julho de 2014, porém não 

procedeu a baixa do protesto. Alega mais, que diante da não realização da 

baixa de protesto, e estando o seu nome e CPF permanecendo 

negativados os quais estão lhe ocasionando transtornos, pois não pode 

efetivar compras a crédito no comércio, e que por está razão ajuíza a 

presente demanda. No Id. 7158688, foi deferida a liminar, expedindo-se 

Ofício nº. 457/2014, Id. 7158696 e 7158699 ao Diretor do SPC e SERASA, 

que por sua vez, o SPC Brasil, através do Ofício SPCBRJur nº. 165/2015, 

Id. 7158737, informou que nada consta, em relação ao nome e CPF do 

Requerente na base de dados do SPC Brasil. Realizada audiência de 

conciliação em 22.01.2015 – Id. 7158712, a qual restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o prosseguimento 

normal. Por sua vez, a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

7158707, e em sede de preliminar pleiteia a ilegitimidade ad causam, tendo 

em vista que o Segundo Tabelionato, não tem legitimidade para figurar no 

polo passivo e sim a SERASA, o órgão competente para a exclusão do 

nome e CPF do Requerente, conforme preceitua o artigo 29 da Lei 

9.492/97, e no mérito, contesta em suma que os atos praticados pelo 

Tabelionato foram tomadas, o a expedição do cancelamento de protesto e 

informado ao SERASA, e para comprovar anexa a Certidão de 

Cancelamento de Protesto, Id. 7158707 e o Número de Remessa 434, 

informando do cancelamento a pedido do SERASA , Id. 7158707, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Na impugnação, Id. 7158712, o 

Requerente, impugna pela revelia do Tabelião, tendo em vista que a defesa 

apresentada foi feita pelo Segundo Tabelionato, impugna mais que o 

protesto permanece no banco de dados do SCPC e não do SERASA, e ao 

final reitera os pedidos da exordial pela procedência da ação. Produzidas 

as provas testemunhais, nos Id. 7158859 (oitivas das Testemunhas 

Beatriz Teresinha Endres Palu e Id. 7158873 Sonia Regina Almeida da 

Silva) Memoriais Finais apresentados, pelo Requerente – Id. 7158868 e Id. 

7158864 pela parte Requerida. No Id. 7158877, houve decisão para que 

órgão SERASA, prestasse informações sobre a data exata em que o 

Requerido informou o cancelamento do protesto, que ensejou a anotação 

restritiva, onde por sua vez o referido órgão através do Ofício ASPJUR 

99832/2016 – 15.04.2016, informou que na data 05.05.2014 constou 

anotação discutida nestes autos na base de dados, a qual foi incluída em 

07.05.2014 e excluída em 09.07.2014, e que na presente data – 

15.04.2016 nada consta em relação ao nome e CPF do Requerente, 

conforme consta no Id. 7158908. Referente as informações ambas as 

partes se manifestaram, Id. 7158915 (Requerente) e Id. 7158930 

(Requerido). No Id. 7158933, houve despacho para esclarecimentos do 

SPC, para prestar informações sobre a data exata em que o Requerido 

informou o cancelamento do protesto, que ensejou a anotação restritiva, 

no entanto se manteve inerte, conforme certificado, Id. 7158948. Vieram 

os autos conclusos, evento 14677677. Deixo de acolher o requerimento 

da revelia pleiteado pela parte Requerente, em virtude dos documentos 

juntados aos autos serem capazes de convencimento desde juízo, sendo 

assim passo ao julgamento. Analisando a documentação comprobatória 

acostada aos autos, referente a expedição da Carta de Anuência – Id. 

7158676 e 7158707, datada de 08.07.2014, e a Certidão de Cancelamento 

de Protesto – Id. 7158676 e 7158707, datados de 09.07.2014, informam do 

cancelamento, por outro lado no documento datado de 31.10.2014 

referente ao SCPC Net – extrato do Crediconsult, Id. 7158676, constam 

ocorrências referente ao débito discutidos nestes autos no valor de R$ 

652,30 (05.05.2014), bem como outra ocorrência referente ao protesto no 

valor de R$ 7.684,00 datado de 25.09.2014. No decorrer da instrução, 

através do Ofício APJUR 99832/2016 datado de 15.04.2016, o órgão 

SERASA, informou a este juízo que constou na base de dados o valor 

discutido nestes autos, e, no entanto, não constam mais restrições no 

nome e CPF do Requerente na data de 15.04.2016, Id. 7158908. No mais, o 

serviço notarial conforme consta dos autos procedeu com as informações 

perante ao órgão de restrição ao crédito, qual seja, SERASA, para a 

devida baixa na restrição do nome e CPF do Requerente. No entanto, o 

ponto controvertido a qual refere-se ação é saber em qual órgão estava 

inserido o nome e CPF do Requerente, SERASA ou SCPC, e qual data foi 

excluído do rol de inadimplentes. Consta dos autos as informações dos 

seguintes órgãos de restrição: sobre o SERASA Experian (Id. 7158908 e 

7158930) tem-se que foi incluído em 07.05.2014 e excluído em 09.07.2014; 

SPC Brasil (Id. 7158737) – não houve registro de restrição e SCPC não há 

informações desde órgão, tendo em vista que o mesmo se manteve inerte, 

conforme certificado (Id. 7158948). Pois muito bem, analisando o extrato 

do SCPC Net (Id. 7158676), referido documento relatada a ocorrência de 
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títulos protestados regionalizados, não informando com clareza a 

existência da negativação ou permanência no rol de inadimplentes no 

banco de dados do SCPC. Entretanto, referido extrato foi extraído de 

informações confidenciais, não sendo extrato de consulta de balcão 

realizado por órgãos oficiais de negativações tais como SERASA, SPC e 

SCPC, para atestar a existência de restrições no cadastro de 

inadimplentes nos referidos órgãos oficiais. Neste caso, competia ao 

Requerente trazer aos autos o extrato oficial do SCPC, para comprovar a 

existência da restrição no referido órgão, pois ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto aos fatos constitutivos (artigo 373, inciso I, do NCPC). Por 

outro lado, o serviço notarial procedeu com o cancelamento do protesto 

quando da expedição da Certidão de Cancelamento de Protesto (Id. 

7158676 e 7158707), bem como com as informações ao SERASA, 

noticiando o cancelamento do protesto, conforme Relatório de Remessa 

(Id. 7158707). Logo, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a 

conduta culposa da Requerida, a improcedência neste caso da ação se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, 

revogando a liminar concedida Id. 7158688, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 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. 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

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60947 Nr: 2113-20.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, ELESIO RENATO 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que, no prazo de 10 (dez)dias, manifestem-se 

acerca do laudo de avaliação de fls. 96/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79185 Nr: 1153-59.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79329 Nr: 1236-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH GERLACH FORTES, GILNEI 

SILVA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 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 o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 325-83.2006.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do 

Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 Visto,

 Trata-se de cumprimento da sentença.

Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, conforme artigo 

523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% sobre o valor 

do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 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, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 2399-42.2008.811.0033

 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: SERGIO BORGES, LUCIANO DA SILVA BORGES

 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 

16:00horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29702 Nr: 449-90.2011.811.0033

 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: CIZINA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias requerido às f. 140, momento em que 

a parte autora deverá impulsionar o feito com a habilitação dos herdeiros e 

voltem para análise e decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71306 Nr: 1853-69.2017.811.0033

 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: CLARICE HARALA LORDANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a renúncia de f. 268/270, intime-se pessoalmente a parte 

autora para regularizar sua representação processual nos autos, com a 

constituição de novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, 

aguarde-se a audiência já agendada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79112 Nr: 1126-76.2018.811.0033

 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: SEVERINA MARIA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a contestação e documentos apresentados, intime-se a parte 

autora para manifestação, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50152 Nr: 1948-75.2012.811.0033

 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: JOSE DE MORAIS FILHO, SÔNIA APARECIDA MORAIS 

MOLINA, JOSÉ LUIZ MORAIS, DOMINGOS PASCHOAL MORAIS

 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,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, f. 128V.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 2922-20.2009.811.0033

 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: JOSÉ FLORIANO 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.

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias requerido às f. 153, momento em 

que a parte autora deverá impulsionar o feito com a habilitação dos 

herdeiros e voltem para análise e decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 2356-03.2011.811.0033

 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: LEONICE CAMILO PINHEIRO

 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.

Diante do agendamento de f. 134, intime-se a parte autora para que 

informe a resposta ao requerimento formulado via administrativa, em 5 

(cinco) dias, e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54021 Nr: 3650-22.2013.811.0033

 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: MARIA DE LOURDES LIMA LIZO

 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.

Sobre a manifestação de f. 94, intime-se a parte autora para impulsionar o 

feito, em 5 (cinco) dias e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72479 Nr: 2361-15.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSC, AVCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 2667-81.2017.811.0033

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDS, MASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMD, DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encerrada a instrução processual, concedo às partes prazo de 15 

(quinze) dias a cada qual, sucessivamente, para apresentação de 
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memoriais escritos, iniciando-se pela parte autora, e, por fim, ao Ministério 

Público.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 202 Nr: 46-20.1994.811.0033

 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: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO DARMASO E OUTROS, 

RUBENS DIAS, AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Vistos, Assim, determino a correção do valor da causa nos moldes ora 

delineados, a ser comprovado nos autos pelo autor, e o correlato preparo 

integral da causa, pagamento das custas e taxas judiciais, de acordo com 

o valor idôneo encontrado, que poderá sofrer novo crivo, se não se 

revelar coerente, no prazo de 30 (trinta) dias. Logo, indefiro o pleito de fls. 

857/858. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para promover a juntada 

aos autos do mapa e memorial descritivo do imóvel que pretende usucapir, 

com as coordenadas geográficas ou UTM, dos pontos extremos, com 

ponto de amarração imutável, contendo assinatura do responsável 

técnico, com visto no CREA (ART), plotado em carta topográfica do IBGE 

ou DSG, nas escalas de 1:100.000 ou 1:250.000 e cópia da matricula do 

imóvel usucapiendo, conforme requerido pela União às fls. 

859/860.Decorrido o prazo assinalado, certifique-se.Após, tornem-se os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29211 Nr: 3090-85.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O, ERIKA TOSSE FAUSTINA DE OLIVEIRA - OAB:21529

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da restrição judicial de 

veículos de fls. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51370 Nr: 507-25.2013.811.0033

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Visto,

Defiro o pleito de fls. 159.

 Logo, anote-se para fins das comunicações de estilo.

Concedo vistas dos autos ao requerente pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62438 Nr: 342-70.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, WILSON BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, MARIA CRISTINA DE 

QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE WALTER JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA 

JUNQUEIRA

aria Cristina - OAB:12.085-MT, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ 

ORLANDA JUNQUEIRA - OAB:12085-A/MT, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Visto,

Em consulta ao sistema Apolo, possível observar que encontra-se 

erroneamente cadastrados os procuradores da parte autora, posto que os 

advogados INDIANARA CONTI KROLING e ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA 

COSTA não detêm poderes para representa-lo, mas sim DR. NILSON DA 

SILVA, conforme procuração encartada às fls. 19.

Assim, retifique-se o nome do procurador da parte autora.

Todavia, aportou-se ao feito informes no sentido de que, por vontade 

expressa da parte autora, esta revogou os poderes que foram conferidos 

ao Dr. Nilson da Silva, no sentido de representá-lo neste feito (fls. 

301/302).

 Entretanto, sequer há nos autos qualquer documento que comprove a 

ciência do causídico acerca da revogação dos poderes, já que a própria 

parte encaminhou a este juízo suposta cópia da notificação encaminhada 

a referido causídico, sem a devida comprovação do recebimento desta 

pelo advogado.

Assim, para evitar prejuízos à parte autora, intime-se o nobre advogado 

acerca da decisão de fls. 312/313, oportunidade que deverá ainda 

manifestar acerca do documento de fls. 301/302.

Sem prejuízo, intime-se, pessoalmente, a parte autora, por meio de oficial 

de justiça, endereço declinado na exordial, dos termos da decisão de fls. 

312/313, bem como para regularizar sua representação processual nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 2821 Nr: 856-38.2007.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Ante o exposto, hei por bem julgar improcedente a pretensão contida na 

denúncia, para IMPRONUNCIAR Antônio da Conceição, qualificado nos 

autos, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Sem custas e 

despesas processuais, dada a impronúncia.Transitada em julgado, 

certifique-se e informe os institutos de identificação estadual e nacional e 

à delegacia de origem do Inquérito Policial. Após, anote-se, baixe-se no 

cartório distribuidor e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75743 Nr: 3686-25.2017.811.0033

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA DE ESTADO E DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO DOS SANTOS ROSA 

JUNIOR - OAB:14915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, no prazo legal, apresente impugnação à petição 

de fls. 210, conforme determinado às fls. 209.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74599 Nr: 3257-58.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54330 Nr: 159-70.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFTL, JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50655 Nr: 2575-79.2012.811.0033

 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: DECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 9217 Nr: 978-56.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NESTOR PINHEIRO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24336 Nr: 1574-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, NELSON JOSE 

ARNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, 

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MANRIQUE - OAB:14.486/MT

 Vistos etc.

1. Manifeste-se o Credor, em 10 (dez) dias úteis, acerca da certidão de fl. 

156, requerente o que entender de direito.

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

São José do Rio Claro, 3 de julho de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22320 Nr: 2196-80.2008.811.0033

 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: VANI ANTONIO CEOLIN, ALMIR JUARES CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIUSDELAR LOPES PEREIRA - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA REMOWUCZ DE 

OLIVEIRA - OAB:43012, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, 

RAFAEL MACHADO ALVES - OAB:35347, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76578 Nr: 4019-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST Administração de Bens Próprios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266.894-A, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da proposta de Honorários, caso concorde, deverá 

realizar o depósito dos valores, vinculados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28821 Nr: 2700-18.2010.811.0033

 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: JFSDA, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:21653/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 2567-34.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, EBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, Cássia Bernadelli - OAB:27.436/B PR

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS em que os litigantes, em audiência, realizaram acordo, 

homologado judicialmente às fls. 186/186-verso, posteriormente, aditado 

às fls. 192/192-verso e 194.

Decisão de fls. 223/223-verso, modificada por meio de embargos de 

declaração às fls. 227/227-verso, (i) remeteu os interessados às vias 

ordinárias competentes, acaso insistam na modificação do direito das 

visitas, e (ii) determinou a intimação do Requerido para devolver a menor à 

guardiã no aeroporto de Cuiabá/MT, em dia e horário específico a ser 

previamente comunicado à genitora/Requerente.

Decisão de fl. 261 (i) deixou de analisar o pleito do Requerido manifestado 

às fls. 229/230 no bojo desta demanda, acompanhada dos documentos de 

fls. 231/260, e (ii) remeteu o Requerido às vias ordinárias competentes.

Cumprimento de Sentença manifestado pelo Requerido à fl. 263.

Decisão de fl. 265, prolatada por magistrado em substituição legal, 

determinou a realização de novo estudo psicossocial com a menor e os 

interessados.

Pedido de Reconsideração manifestado pelo Requerido às fls. 268/271, 

requerendo a reapreciação da decisão de fl. 265.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O pleito de fls. 268/271 não suplanta o crivo do conhecimento.

Como sabido, o pedido de reconsideração não consta do rol dos recursos 

previstos na legislação processual civil e, por isso, não pode sequer ser 

analisado pelo órgão judiciário.

 Todavia, em obséquio aos princípios da fungibilidade recursal e da 

economia processual, tem-se admitido, no âmbito dos Tribunais 

Superiores, o acolhimento do reclamo como agravo interno ou como 

embargos de declaração, dês que, nessa última hipótese, seja tempestivo, 

não ocorra erro grosseiro nem má-fé e tenha o postulante indicado a 

existência dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido, confira-se:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO CONTRA ACÓRDÃO. 

NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 

RECURSAL.

1. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando 

verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração 

formulado diante de decisão colegiada. Precedentes.

2. Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de 

recebimento do pedido como embargos de declaração se o requerente 

não indicar a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC de 

2015 no acórdão impugnado. Precedentes.

3. Pedido de reconsideração não conhecido, com determinação de 

certificação do trânsito em julgado e baixa.”

(RCD no AgInt no AREsp 1059286/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Lendo-se a petição de fls. 268/271, constata-se que o Requerido não 

elencou nenhum dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o que impede a análise do reclamo nela contido.

3. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

de fls. 268/271.

3. Cumpram-se as deliberações porventura pendentes da decisão de fls. 

265.

4. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27447 Nr: 1324-94.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANA MARIA BROD 

SCHAFER, ESPOLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16.226-B

 Vistos etc.12. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a.INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do 

inteiro teor desta decisão e para que, em 10 (dez) dias, atualizem o débito 

exequendo e requeiram o que entender de direito.b.Esgotado o prazo, com 

ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise dos 

pedidos de fls. 235/237 e de fls. 247/252, reiterada e complementada às 

fls. 283/288.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52328 Nr: 1599-38.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24489 Nr: 1736-59.2009.811.0033

 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: NORBERTO PEDRO KERKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em análise aos autos verifiquei que razão assiste à autarquia ré em sua 

impugnação de fls. 164/165, visto que, em que pese a certidão de trânsito 

em julgado de fl. 150, não consta nos autos, sequer no Sistema Apolo, 

comprovação da intimação do requerido acerca da sentença prolatada às 

fls. 145/148 verso.

2. Assim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fl. 150, bem 

como os atos e decisões proferidas posteriormente a ela, reabrindo, por 

conseguinte, o prazo recursal à autarquia requerida.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da 

presente decisão.

b) Intime-se também o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe 

junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004) da presente decisão e 

para, querendo, apresentar recurso cabível à sentença.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2257 Nr: 298-13.2000.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA., LUA CHEIA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, Maria Lucia Zanzarini - OAB:18.606, MAURO DALARME 
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- OAB:18606/PR, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.294 OAB/PR

 Vistos etc.

1. Em obséquio ao contraditório efetivo, erigido à norma fundamental no 

processo civil (art. 7º, do CPC), hei por bem em garantir a participação do 

Requerente quanto à última postulação formulado pelo Requerido.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerente para que, em 

5 (cinco) dias úteis, manifeste-se, querendo, sobre a petição do Requerido 

de fls. 167/175.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24489 Nr: 1736-59.2009.811.0033

 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: NORBERTO PEDRO KERKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em análise aos autos verifiquei que razão assiste à autarquia ré em sua 

impugnação de fls. 164/165, visto que, em que pese a certidão de trânsito 

em julgado de fl. 150, não consta nos autos, sequer no Sistema Apolo, 

comprovação da intimação do requerido acerca da sentença prolatada às 

fls. 145/148 verso.

2. Assim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fl. 150, bem 

como os atos e decisões proferidas posteriormente a ela, reabrindo, por 

conseguinte, o prazo recursal à autarquia requerida.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da 

presente decisão.

b) Intime-se também o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe 

junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004) da presente decisão e 

para, querendo, apresentar recurso cabível à sentença.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43014 Nr: 297-23.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JARBAS 

FAGUNDES DA SILVA, ADRIANA GERALDA PATROCÍNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSE 

HENRIQUE SOUZA VIGO - OAB:17074.A/Mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado, para proceder o recolhimento das custas processuais, 

para distribuição da Carta Precatória na Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43014 Nr: 297-23.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JARBAS 

FAGUNDES DA SILVA, ADRIANA GERALDA PATROCÍNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSE 

HENRIQUE SOUZA VIGO - OAB:17074.A/Mt

 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.: 65589 Nr: 1303-89.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS MARTINS ZORZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Frustada a audiência por ausência de publicação no DJE, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 17/07/2018, às 16h.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 29/06/2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22173 Nr: 2431-28.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERUSA DIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

LUIS HENRIQUE LOPES - OAB:28.124/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora a proceder a 

apresentação dos dados bancários e CPF, para fins de expedição de 

Alvará Eletrônico do valor pago nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44161 Nr: 1086-22.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA LOPES RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:20.350/GO, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado que os autos retornaram da Instância Superior, para 

manifestarem o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45226 Nr: 2201-78.2013.811.0049
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALVES MENDONÇA, JOÃO JOSÉ 

CAMARGO, MARLY CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANCANARO - 

OAB:8739-A

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão, sem efeito suspensivo, 

pois ausentes os pressupostos elencados no art. 739-A do CPC vigente à 

época da propositura, atualmente 919, §1º do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte exequente, ora embargada, para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 740, CPC (art. 920, NCPC).

Às providências.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16025 Nr: 373-25.2007.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lenine Bonifacio e Souza, Juizo de Direito da 

Comarca de Goiânia - GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PIEDADE BERNINI, Juízo de 

Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina de Souza Dias 

Feldhaus - OAB:17251/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON ROBERTO 

CASTANHO, para devolução dos autos nº 373-25.2007.811.0092, 

Protocolo 16025, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 31204 Nr: 292-71.2005.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ACdSM, VPdS, VPdSM, MdNdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, Ministério Publico do Estado de 

Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste acerca das 

fls. 225/226, apresentando o endereço atualizado do requerido, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 32771 Nr: 400-66.2006.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia Da Riva Sousa Pinto, Mônica Souza Pinto, Cibele 

Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Aparecido Garcia, Maria Alice 

Barbosa Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Nivaldo Naspolini - 

OAB:MT 3207 - B

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para apresentar os documentos 

requisitados para o fornecimento da certidão, em função do ofício de fls. 

263, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 128-28.2013.811.0084

 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: Josefa Dupim Dias, Manoel dos Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:OAB/MT 12.854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para se manifestar acerca da 

determinação de fls. 108/109,devendo apresentar no prazo de 30(trinta) 

dias todas as informações solicitadas pela Fazenda Estadual à fl. 52, bem 

como as solicitadas pela Fazenda Federal, fls. 57/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 46605 Nr: 271-80.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, procedendo ao recolhimento das custas processuais 

referente a distribuição da carta precatória, conforme fls. 76/77.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62642 Nr: 1387-31.2015.811.0038

 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): Isvaldo Paulo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 Intimação das partes para partes para, querendo, manifestarem nos autos 

acerca do calculo da contadoria judicial de ref. 23, no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52864 Nr: 206-63.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Citavel Dist. De Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial de fl. 528, 

datado de 26/6/2018.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7819 Nr: 15-67.2003.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal do INSS - OAB:OAB/MT 3650

 INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE NOS AUTOS ACERCA DA JUNTADA DE REF. 19 FEITA PELA 

PROCURADORIA FEDERAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 1242-67.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soares & Limeira Ltda - ME, Elinaldo Silva 

Soares, Rosicler Cibele Limeira, Ronizer Cerize Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que a parte requerida devidamente citada 

conforme mandado e certidão juntado nos autos até a presente data não 

comprovou nos autos o pagamento da quantia executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 464 Nr: 19-17.1997.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo da Fonseca - 

OAB:11841/MT, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar acerca da 

cota ministerial juntada aos autos no dia 3/7/2018, ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 1525-90.2018.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Tarcisio Ferrari, O Municipio de Reserva do Cabaçal/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento “TRADICIONAL FESTA 

COMEMORATIVA À EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL-MT”, nos dias 11 e 12 de maio de 2018, em comemoração ao 

aniversário da cidade, com início do evento previsto para 20h e término 

para 3h do dia 13 de maio de 2018, devendo ser OBSERVADAS A 

LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS CAUTELAS SUSO, 

diante do fornecimento de bebidas alcoólicas aos presentes.Ademais, 

deverá se o Município se ater ao menifestado pela representante do 

Ministério Público do Estado, especificamente a obtenção do alvará do 

Corpo de Bombeiros na hipótese de instalação de palcos e montagens de 

estrutura, entre outras exigidas nas legislações sobre prevenção de 

incêndio.Em virtude do fato da Comarca contar com AGENTE DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE, comunique-o/intime-o para exercer a função em conjunto 

com PLANTONISTA DO CONSELHO TUTELAR, apresentando relatório final 

sobre o evento e ocorrências, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Oficie 

aos órgãos necessários – Executivo Municipal, Conselho Tutelar, Polícia 

Militar e Polícia Judiciária Civil –, a fim de que fiscalizem o evento, com as 

necessárias autuações.Cientifique a representante do Ministério 

Público.Tendo em vista o exíguo prazo para o evento, estar respondendo 

em designação/cumulação pela Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT, serve a presente como ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO/MANDADO(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100019 Nr: 1443-59.2018.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Municipio de Indiavai/MT, Valteir Quirino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento “32° ANIVERSÁRIO DE 

INDIAVAÍ/MT”, no Centro de Eventos Municipal – rua José Rodrigues de 

Freitas, bairro Centro- nos dias 11 até 13 de maio de 2018, em 

comemoração ao aniversário da cidade, devendo ser OBSERVADAS A 

LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS CAUTELAS SUSO, 

diante do fornecimento de bebidas alcoólicas aos presentes.Ademais, 

deverá se o Município se ater ao menifestado pelo representante do 

Ministério Público do Estado, especificamente a obtenção do alvará do 

Corpo de Bombeiros na hipótese de instalação de palcos e montagens de 

estrutura, entre outras exigidas nas legislação sobre prevenção de 

incêndio.Em virtude do fato da Comarca contar com AGENTE DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE, comunique-o/intime-o para exercer a função em conjunto 

com PLANTONISTA DO CONSELHO TUTELAR, apresentando relatório final 

sobre o evento e ocorrências, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Oficie 

aos órgãos necessários – Executivo Municipal, Conselho Tutelar, Polícia 

Militar e Polícia Judiciária Civil –, a fim de que fiscalizem o evento, com as 

necessárias autuações.Cientifique a representante do Ministério 

Público.Tendo em vista o exíguo prazo para o evento, estar respondendo 

em designação/cumulação pela Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT, serve a presente como ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO/MANDADO (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 55290 Nr: 153-48.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio Bastos de Souza, Everton 

Sehnem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adani Primo Triches - 

OAB:PR 39.433

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar acerca da 

cota ministerial juntada aos autos no dia 4/7/2018, ref. 10.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 60099 Nr: 363-65.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Obesvaldo Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 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 Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 100172 Nr: 1527-60.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Cardoso Honorato, Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucas Leite - 

OAB:MT/ 17.994

 (...) Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 29 de agosto de 2018 (quarta-feira), às 16h, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-52.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WATHER GRASSIOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, apesar de devidamente intimado, decorreu o 

prazo in albis para cumprimento/pagamento de acordo com a decisão ID nº 

12969273. Diante disso, INTIMO a parte contrária para prosseguimento do 

feito. MÁRIO HENRIQUE DE ALMIEDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-95.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUAILTO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 4 de julho de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DILZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000173-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANA DILZA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZACAO POR DANOS MORAIS proposta por ANA DILZA RIBEIRO DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. No caso, 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. Presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A parte 

reclamante alega que teve seu fornecimento de energia elétrica de sua 

unidade consumidora suspensa indevidamente pela parte reclamada na 

data de 16 de maio de 2017. Em sua defesa a Ré alega inexistência do 

dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da parte consumidora que 

deixou de adimplir a fatura do mês de março de 2017, o que ensejou o 

corte de energia elétrica de sua unidade consumidora. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstancias que envolvem a controvérsia, 

entendo que razão não assiste a parte reclamante. No caso vertente, não 

restou demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que a 

interrupção no fornecimento de energia ocorreu pelo inadimplemento da 

fatura referente ao mês de março de 2017, cujo pagamento só foi 

efetuado após a suspensão de tais serviços, conforme se depreende do 

contexto probatório retratado nos autos, (id. 9542727). A autora não 

anexou nos autos comprovante de pagamento da referida fatura em data 

anterior ao corte, bem como verifica-se na única fatura anexada pela 

autora, referente ao mês de abril de 2017 (id. 8324451), que havia um 

aviso de corte, não cabendo alegação de desconhecimento. Assim, tenho 

que a parte ré logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na 

prestação de seus serviços. Dessa forma, evidencia-se que no caso em 

apreço houve culpa exclusiva do usuário do serviço, ao atrasar o 

pagamento da fatura, o que exclui a responsabilidade civil da 

concessionária requerida, consoante o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de 

Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II- a culpa exclusiva do consumidor 

(...)”. Assim, não sendo constatado ato ilícito por parte da ré e 

constatando-se a culpa exclusiva da parte consumidora, não há que se 

falar em responsabilidade civil por danos morais. Dessa forma a 

improcedência dos pedidos insertos na pretensão autoral é medida que se 

impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, 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 
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sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DILZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000173-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANA DILZA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZACAO POR DANOS MORAIS proposta por ANA DILZA RIBEIRO DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. No caso, 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. Presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A parte 

reclamante alega que teve seu fornecimento de energia elétrica de sua 

unidade consumidora suspensa indevidamente pela parte reclamada na 

data de 16 de maio de 2017. Em sua defesa a Ré alega inexistência do 

dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da parte consumidora que 

deixou de adimplir a fatura do mês de março de 2017, o que ensejou o 

corte de energia elétrica de sua unidade consumidora. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstancias que envolvem a controvérsia, 

entendo que razão não assiste a parte reclamante. No caso vertente, não 

restou demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que a 

interrupção no fornecimento de energia ocorreu pelo inadimplemento da 

fatura referente ao mês de março de 2017, cujo pagamento só foi 

efetuado após a suspensão de tais serviços, conforme se depreende do 

contexto probatório retratado nos autos, (id. 9542727). A autora não 

anexou nos autos comprovante de pagamento da referida fatura em data 

anterior ao corte, bem como verifica-se na única fatura anexada pela 

autora, referente ao mês de abril de 2017 (id. 8324451), que havia um 

aviso de corte, não cabendo alegação de desconhecimento. Assim, tenho 

que a parte ré logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na 

prestação de seus serviços. Dessa forma, evidencia-se que no caso em 

apreço houve culpa exclusiva do usuário do serviço, ao atrasar o 

pagamento da fatura, o que exclui a responsabilidade civil da 

concessionária requerida, consoante o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de 

Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II- a culpa exclusiva do consumidor 

(...)”. Assim, não sendo constatado ato ilícito por parte da ré e 

constatando-se a culpa exclusiva da parte consumidora, não há que se 

falar em responsabilidade civil por danos morais. Dessa forma a 

improcedência dos pedidos insertos na pretensão autoral é medida que se 

impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, 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”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-05.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO COSTA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010282-05.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE ADRIANO COSTA 

MENEZES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, movida por JOSE ADRIANO COSTA MENEZES, 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. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 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 da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua propriedade na data de 

18/09/2017, a qual teria durado 17 horas, ocasionando a perda de 658 

litros de leite. Afirma que, entrou em contato com a requerida inúmeras 

vezes, sendo que lhe foi prometido solução, o que não ocorreu, anexa 

protocolos de ligação. A parte reclamada em sua defesa alega a 

inexistência de ato ilícito e ausência de prova da interrupção de energia 

elétrica. Argumenta que não há comprovação dos danos materiais 

supostamente sofridos pela parte autora, tampouco danos morais. Por fim, 

pugna pela improcedência da demanda. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcialmente assiste à parte autora. Constato que apesar das 

argumentações trazidas pela parte ré em sua defesa, não há como 
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afastar a sua responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, vez que, 

não se desincumbiu do seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, 

deixou de trazer aos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo de 

causalidade e corroborar as suas alegações defensivas. Do mesmo 

modo, não comprovou a correta prestação dos serviços, tampouco a 

culpa concorrente da parte autora, pois, como dito, não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações, 

bem como, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Incontroverso que houve 

falha na prestação de seus serviços, pois, cabe a esta como prestadora 

de serviços, que, aliás, recebe por tais serviços, manter a rede em 

perfeito funcionamento, bem como solucionar os eventuais problemas, 

com a maior brevidade possível, por se tratar de um serviço essencial, 

não tendo comprovado suas alegações de ausência de interrupção na 

data de 18/09/2016. 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. Dessa forma, e diante da responsabilidade 

objetiva da empresa concessionária de serviço público, nos termos artigo 

37, §6º, da Constituição Federal, bem como da comprovação dos danos e 

do nexo causal, deve ser reconhecido o dever de indenizar os prejuízos 

suportados pela parte demandante. No tocante ao dano material, é de se 

destacar, que conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a 

comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos 

morais, não são presumíveis. Para que haja a condenação da parte 

Requerida é indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente 

a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou em decorrência do ato 

ilícito, o que fora feito pelo autor por meio de laudo elaborado por 

supervisora de controle de qualidade (id. 5369798). Portanto, DEFIRO 

pedido de dano material, o qual deverá ser ressarcido no valor de R$ 

796,18 (setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos). Com 

relação ao dano moral, da mesma maneira entendo que razão assiste a 

parte autora diante da gravidade dos fatos, bem como do descaso 

demonstrado pela requerida que não comprovou ter prestado a devida 

assistência à parte autora, necessitando realizar incontáveis ligações e 

reclamações. A reclamada alega que realizou o restabelecimento nos 

termos da lei, contudo, o que justificaria a necessidade de o autor realizar 

várias ligações, senão a ausência do restabelecimento da energia elétrica. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A 

situação causou angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu 

bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa, 

que não necessita da sua comprovação, visto que existe em decorrência 

do próprio evento. No tocante ao valor da indenização, deve-se levar em 

conta o caráter sancionatório e inibitório da condenação, mas sem 

levar-se ao enriquecimento indevido de quem o pleiteia motivo pelo qual o 

valor arbitrado não deve ultrapassar os limites do razoável. Por todo o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - 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 da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 796,18 (setecentos e noventa e 

seis reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-05.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO COSTA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010282-05.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE ADRIANO COSTA 

MENEZES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, movida por JOSE ADRIANO COSTA MENEZES, 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. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 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 da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em sua propriedade na data de 

18/09/2017, a qual teria durado 17 horas, ocasionando a perda de 658 

litros de leite. Afirma que, entrou em contato com a requerida inúmeras 

vezes, sendo que lhe foi prometido solução, o que não ocorreu, anexa 

protocolos de ligação. A parte reclamada em sua defesa alega a 
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inexistência de ato ilícito e ausência de prova da interrupção de energia 

elétrica. Argumenta que não há comprovação dos danos materiais 

supostamente sofridos pela parte autora, tampouco danos morais. Por fim, 

pugna pela improcedência da demanda. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcialmente assiste à parte autora. Constato que apesar das 

argumentações trazidas pela parte ré em sua defesa, não há como 

afastar a sua responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, vez que, 

não se desincumbiu do seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, 

deixou de trazer aos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo de 

causalidade e corroborar as suas alegações defensivas. Do mesmo 

modo, não comprovou a correta prestação dos serviços, tampouco a 

culpa concorrente da parte autora, pois, como dito, não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações, 

bem como, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Incontroverso que houve 

falha na prestação de seus serviços, pois, cabe a esta como prestadora 

de serviços, que, aliás, recebe por tais serviços, manter a rede em 

perfeito funcionamento, bem como solucionar os eventuais problemas, 

com a maior brevidade possível, por se tratar de um serviço essencial, 

não tendo comprovado suas alegações de ausência de interrupção na 

data de 18/09/2016. 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. Dessa forma, e diante da responsabilidade 

objetiva da empresa concessionária de serviço público, nos termos artigo 

37, §6º, da Constituição Federal, bem como da comprovação dos danos e 

do nexo causal, deve ser reconhecido o dever de indenizar os prejuízos 

suportados pela parte demandante. No tocante ao dano material, é de se 

destacar, que conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a 

comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos 

morais, não são presumíveis. Para que haja a condenação da parte 

Requerida é indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente 

a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou em decorrência do ato 

ilícito, o que fora feito pelo autor por meio de laudo elaborado por 

supervisora de controle de qualidade (id. 5369798). Portanto, DEFIRO 

pedido de dano material, o qual deverá ser ressarcido no valor de R$ 

796,18 (setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos). Com 

relação ao dano moral, da mesma maneira entendo que razão assiste a 

parte autora diante da gravidade dos fatos, bem como do descaso 

demonstrado pela requerida que não comprovou ter prestado a devida 

assistência à parte autora, necessitando realizar incontáveis ligações e 

reclamações. A reclamada alega que realizou o restabelecimento nos 

termos da lei, contudo, o que justificaria a necessidade de o autor realizar 

várias ligações, senão a ausência do restabelecimento da energia elétrica. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A 

situação causou angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu 

bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa, 

que não necessita da sua comprovação, visto que existe em decorrência 

do próprio evento. No tocante ao valor da indenização, deve-se levar em 

conta o caráter sancionatório e inibitório da condenação, mas sem 

levar-se ao enriquecimento indevido de quem o pleiteia motivo pelo qual o 

valor arbitrado não deve ultrapassar os limites do razoável. Por todo o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - 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 da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 796,18 (setecentos e noventa e 

seis reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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. 1000096-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ILMA BRASILEIRO 

RIOS SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminares passo a análise. A 

requerida BANCO DO BRASIL alega inépcia da inicial, sob alegação de que 

a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. O artigo 330 

do Código de Processo Civil, dispõe que é inepta a petição inicial quando 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Acerca da inépcia da inicial, Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam: "quando a petição inicial 

não estiver apta a ser processada, ocorre sua inépcia, ou seja, sua 
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inaptidão. O contrário de petição inepta é petição apta. Os casos de 

inépcia da petição inicial estão arrolados no CPC, artigo 330, §3º, em 

númerus clasus. [...] os casos de inépcia da petição inicial estão arrolados 

em hipóteses taxativas (numerus clausus) no §3º do art. 330 do CPC. Se 

determinada situação, ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma 

das hipóteses da norma ora comentada, não pode ser decretada a inépcia 

da petição inicial" (in código de processo civil comentado, 11ª ed., 2010, 

pág. 586/587). In casu, da peça de ingresso, pode-se inferir a pretensão 

consiste na condenação dos réus ao pagamento de danos morais e 

materiais em razão do corte de energia elétrica pelo não pagamento da 

fatura agendada junto ao Banco requerido. Sendo assim, o pedido 

inaugural, contrariamente ao asseverado pelo demandado, foi certo e 

determinado na medida em que explicitou o direito subjetivo, assim como a 

causa debendi geradora da indenização pleiteada. Destarte, não é inepta a 

petição inicial que descreveu suficientemente os fatos que serviram de 

fundamento ao pedido, não sendo constatado vício grave que tenha 

impossibilitado a defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, 

de modo a ensejar a entrega da prestação jurisdicional rogada, motivo pelo 

qual REJEITO esta preliminar. REJEITO ainda a preliminar de ausência de 

documento indispensável alegada pela requerida Banco do Brasil, haja 

vista que a mesma sequer menciona qual documento considera 

indispensável a propositura da ação. Ademais o autor anexou todos os 

documentos que possuía capacidade de produzir como consumidor. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, acolho a preliminar 

de ilegitimidade passiva da parte requerida - ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante a sua flagrante ilegitimidade 

passiva, haja vista não ter concorrido efetivamente para o evento danoso, 

tendo comprovado que somente recebeu o pagamento da fatura do mês 

02/17 na data de 17/04/2017, após o corte de energia que ocorreu em 

13/04/2017. Ademais a autora alega que necessitou quitar todas as 

faturas que estavam em aberto para obter o religamento da energia pela 

requerida, contudo, não faz prova de suas alegações. Não tendo ainda 

responsabilidade quanto a ausência de pagamento pelo banco requerido. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no art. 337 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito em face da requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito no 

que se refere a requerida BANCO DO BRASIL. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que agendou o pagamento de sua fatura de energia do mês 

02/2017, para a data de 07/04/2017, tendo viajado juntamente com sua 

família na certeza de que a fatura estava paga, contudo para sua 

surpresa ao retornar para sua residência na data de 17/04/2017, a 

energia havia sido contada, estando com todos os alimentos de sua 

geladeira estragados. Afirma que tentou resolver junto as requeridas, 

contudo, somente teve sua energia religada 24 horas após o pagamento 

das faturas que estavam em aberto. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Em defesa a requerida BANCO DO BRASIL, alega inexistência de 

pagamento do agendamento realizado pelo autor devido ausência de saldo 

na data para pagamento, regular exercício de direito. Afirma inexistência 

de danos morais e matérias e requer seja a ação julgada improcedente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o comportamento 

das partes em suas relações, que se resume no dever imposto a quem 

quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, o autor 

anexou extrato o qual demonstra que na data de agendada para 

pagamento da fatura (07/04/2017), havia o saldo de R$ 173,88 (cento e 

setenta e três reais e oitenta e oito centavos) em sua conta bancaria, e 

apesar das alegações da requerida de que o saldo somente foi 

desbloqueado após a meia noite da referida data, o referido extrato 

demonstra situação diversa. A requerida não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Quanto ao pleito de dano 

material, o mesmo deve ser devidamente comprovado, não tendo o autor 

anexado nenhum comprovante das alegadas despesas com hotel, 

tampouco do valor dos produtos que alega terem estragado devido ao 

corte de energia, devendo ser julgado improcedente. Por fim, no que se 

refere à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se 

que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado 

nos autos, em que a parte promovida prestou de forma indevida seus 

serviços, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O autor 

agendou o pagamento de sua fatura de energia e viajou juntamente com 

sua família na certeza que não teria problemas, contudo, ao retornar para 

sua residência deparou-se com o corte de energia elétrica, situação 

indiscutivelmente capaz de gerar danos ao consumidor. Ademais, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. De tal sorte, evidencia-se o direito da requerente a 

ver-se indenizada pelos prejuízos de cunho extrapatrimonial que sofreu 

em decorrência do ocorrido. É o entendimento reiteradamente aplicado 

pela Corte Paulista a casos análogos ao presente, de que é exemplo a 

seguinte ementa de julgamento: “APELAÇÃO – Ação indenizatória – 

Serviço bancário – Agendamento de pagamento não concretizado que 

resultou no bloqueio do cartão, pagamento de juros e recusa de crédito – 

Pedidos improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade – Alegação de 

falha na prestação do serviço – Fato demonstrado – Pagamento agendado 

– Conta poupança com saldo suficiente a materializar o pagamento 

agendado – Instituição que não demonstrou a suposta insuficiência de 

saldo – Falha demonstrada – Dano material – Consumidor obrigado a pagar 

juros e consectários em razão do atraso provocado pelo banco – Dever 

de ressarcir a diferença – Dano moral – Imagem maculada perante à 

administradora do cartão e o comerciante local – Precedentes deste E. 

Tribunal – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se 

em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade doofensor e a 

situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem 

como inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, 

autorizam a fixação da indenização no importe de R$ 3.000,00 – Sentença 

reformada – Recurso provido.” (Ap. 1000218-25.2017.8.26.0516, Décima 

Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, julgado em oito de maio de 

2018). Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. 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 
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pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - ACOLHER a preliminar de 

ilegitimidade passiva, e com fundamento no art. 337 do Código de 

Processo Civil, e JULGAR EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. - CONDENAR a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos materiais; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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. 1000096-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ILMA BRASILEIRO 

RIOS SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminares passo a análise. A 

requerida BANCO DO BRASIL alega inépcia da inicial, sob alegação de que 

a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. O artigo 330 

do Código de Processo Civil, dispõe que é inepta a petição inicial quando 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Acerca da inépcia da inicial, Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam: "quando a petição inicial 

não estiver apta a ser processada, ocorre sua inépcia, ou seja, sua 

inaptidão. O contrário de petição inepta é petição apta. Os casos de 

inépcia da petição inicial estão arrolados no CPC, artigo 330, §3º, em 

númerus clasus. [...] os casos de inépcia da petição inicial estão arrolados 

em hipóteses taxativas (numerus clausus) no §3º do art. 330 do CPC. Se 

determinada situação, ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma 

das hipóteses da norma ora comentada, não pode ser decretada a inépcia 

da petição inicial" (in código de processo civil comentado, 11ª ed., 2010, 

pág. 586/587). In casu, da peça de ingresso, pode-se inferir a pretensão 

consiste na condenação dos réus ao pagamento de danos morais e 

materiais em razão do corte de energia elétrica pelo não pagamento da 

fatura agendada junto ao Banco requerido. Sendo assim, o pedido 

inaugural, contrariamente ao asseverado pelo demandado, foi certo e 

determinado na medida em que explicitou o direito subjetivo, assim como a 

causa debendi geradora da indenização pleiteada. Destarte, não é inepta a 

petição inicial que descreveu suficientemente os fatos que serviram de 

fundamento ao pedido, não sendo constatado vício grave que tenha 

impossibilitado a defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, 

de modo a ensejar a entrega da prestação jurisdicional rogada, motivo pelo 

qual REJEITO esta preliminar. REJEITO ainda a preliminar de ausência de 

documento indispensável alegada pela requerida Banco do Brasil, haja 

vista que a mesma sequer menciona qual documento considera 

indispensável a propositura da ação. Ademais o autor anexou todos os 

documentos que possuía capacidade de produzir como consumidor. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, acolho a preliminar 

de ilegitimidade passiva da parte requerida - ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante a sua flagrante ilegitimidade 

passiva, haja vista não ter concorrido efetivamente para o evento danoso, 

tendo comprovado que somente recebeu o pagamento da fatura do mês 

02/17 na data de 17/04/2017, após o corte de energia que ocorreu em 

13/04/2017. Ademais a autora alega que necessitou quitar todas as 

faturas que estavam em aberto para obter o religamento da energia pela 

requerida, contudo, não faz prova de suas alegações. Não tendo ainda 

responsabilidade quanto a ausência de pagamento pelo banco requerido. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no art. 337 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito em face da requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito no 

que se refere a requerida BANCO DO BRASIL. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que agendou o pagamento de sua fatura de energia do mês 

02/2017, para a data de 07/04/2017, tendo viajado juntamente com sua 

família na certeza de que a fatura estava paga, contudo para sua 

surpresa ao retornar para sua residência na data de 17/04/2017, a 

energia havia sido contada, estando com todos os alimentos de sua 

geladeira estragados. Afirma que tentou resolver junto as requeridas, 

contudo, somente teve sua energia religada 24 horas após o pagamento 

das faturas que estavam em aberto. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Em defesa a requerida BANCO DO BRASIL, alega inexistência de 

pagamento do agendamento realizado pelo autor devido ausência de saldo 

na data para pagamento, regular exercício de direito. Afirma inexistência 

de danos morais e matérias e requer seja a ação julgada improcedente. Em 
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análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o comportamento 

das partes em suas relações, que se resume no dever imposto a quem 

quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, o autor 

anexou extrato o qual demonstra que na data de agendada para 

pagamento da fatura (07/04/2017), havia o saldo de R$ 173,88 (cento e 

setenta e três reais e oitenta e oito centavos) em sua conta bancaria, e 

apesar das alegações da requerida de que o saldo somente foi 

desbloqueado após a meia noite da referida data, o referido extrato 

demonstra situação diversa. A requerida não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Quanto ao pleito de dano 

material, o mesmo deve ser devidamente comprovado, não tendo o autor 

anexado nenhum comprovante das alegadas despesas com hotel, 

tampouco do valor dos produtos que alega terem estragado devido ao 

corte de energia, devendo ser julgado improcedente. Por fim, no que se 

refere à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se 

que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado 

nos autos, em que a parte promovida prestou de forma indevida seus 

serviços, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O autor 

agendou o pagamento de sua fatura de energia e viajou juntamente com 

sua família na certeza que não teria problemas, contudo, ao retornar para 

sua residência deparou-se com o corte de energia elétrica, situação 

indiscutivelmente capaz de gerar danos ao consumidor. Ademais, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. De tal sorte, evidencia-se o direito da requerente a 

ver-se indenizada pelos prejuízos de cunho extrapatrimonial que sofreu 

em decorrência do ocorrido. É o entendimento reiteradamente aplicado 

pela Corte Paulista a casos análogos ao presente, de que é exemplo a 

seguinte ementa de julgamento: “APELAÇÃO – Ação indenizatória – 

Serviço bancário – Agendamento de pagamento não concretizado que 

resultou no bloqueio do cartão, pagamento de juros e recusa de crédito – 

Pedidos improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade – Alegação de 

falha na prestação do serviço – Fato demonstrado – Pagamento agendado 

– Conta poupança com saldo suficiente a materializar o pagamento 

agendado – Instituição que não demonstrou a suposta insuficiência de 

saldo – Falha demonstrada – Dano material – Consumidor obrigado a pagar 

juros e consectários em razão do atraso provocado pelo banco – Dever 

de ressarcir a diferença – Dano moral – Imagem maculada perante à 

administradora do cartão e o comerciante local – Precedentes deste E. 

Tribunal – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se 

em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade doofensor e a 

situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem 

como inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, 

autorizam a fixação da indenização no importe de R$ 3.000,00 – Sentença 

reformada – Recurso provido.” (Ap. 1000218-25.2017.8.26.0516, Décima 

Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, julgado em oito de maio de 

2018). Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. 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. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - ACOLHER a preliminar de 

ilegitimidade passiva, e com fundamento no art. 337 do Código de 

Processo Civil, e JULGAR EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. - CONDENAR a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos materiais; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000096-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ILMA BRASILEIRO 

RIOS SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminares passo a análise. A 

requerida BANCO DO BRASIL alega inépcia da inicial, sob alegação de que 

a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. O artigo 330 

do Código de Processo Civil, dispõe que é inepta a petição inicial quando 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Acerca da inépcia da inicial, Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam: "quando a petição inicial 

não estiver apta a ser processada, ocorre sua inépcia, ou seja, sua 

inaptidão. O contrário de petição inepta é petição apta. Os casos de 

inépcia da petição inicial estão arrolados no CPC, artigo 330, §3º, em 

númerus clasus. [...] os casos de inépcia da petição inicial estão arrolados 

em hipóteses taxativas (numerus clausus) no §3º do art. 330 do CPC. Se 

determinada situação, ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma 

das hipóteses da norma ora comentada, não pode ser decretada a inépcia 

da petição inicial" (in código de processo civil comentado, 11ª ed., 2010, 

pág. 586/587). In casu, da peça de ingresso, pode-se inferir a pretensão 

consiste na condenação dos réus ao pagamento de danos morais e 

materiais em razão do corte de energia elétrica pelo não pagamento da 

fatura agendada junto ao Banco requerido. Sendo assim, o pedido 

inaugural, contrariamente ao asseverado pelo demandado, foi certo e 

determinado na medida em que explicitou o direito subjetivo, assim como a 

causa debendi geradora da indenização pleiteada. Destarte, não é inepta a 

petição inicial que descreveu suficientemente os fatos que serviram de 

fundamento ao pedido, não sendo constatado vício grave que tenha 

impossibilitado a defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, 

de modo a ensejar a entrega da prestação jurisdicional rogada, motivo pelo 

qual REJEITO esta preliminar. REJEITO ainda a preliminar de ausência de 

documento indispensável alegada pela requerida Banco do Brasil, haja 

vista que a mesma sequer menciona qual documento considera 

indispensável a propositura da ação. Ademais o autor anexou todos os 

documentos que possuía capacidade de produzir como consumidor. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, acolho a preliminar 

de ilegitimidade passiva da parte requerida - ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante a sua flagrante ilegitimidade 

passiva, haja vista não ter concorrido efetivamente para o evento danoso, 

tendo comprovado que somente recebeu o pagamento da fatura do mês 

02/17 na data de 17/04/2017, após o corte de energia que ocorreu em 

13/04/2017. Ademais a autora alega que necessitou quitar todas as 

faturas que estavam em aberto para obter o religamento da energia pela 

requerida, contudo, não faz prova de suas alegações. Não tendo ainda 

responsabilidade quanto a ausência de pagamento pelo banco requerido. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no art. 337 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito em face da requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito no 

que se refere a requerida BANCO DO BRASIL. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que agendou o pagamento de sua fatura de energia do mês 

02/2017, para a data de 07/04/2017, tendo viajado juntamente com sua 

família na certeza de que a fatura estava paga, contudo para sua 

surpresa ao retornar para sua residência na data de 17/04/2017, a 

energia havia sido contada, estando com todos os alimentos de sua 

geladeira estragados. Afirma que tentou resolver junto as requeridas, 

contudo, somente teve sua energia religada 24 horas após o pagamento 

das faturas que estavam em aberto. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Em defesa a requerida BANCO DO BRASIL, alega inexistência de 

pagamento do agendamento realizado pelo autor devido ausência de saldo 

na data para pagamento, regular exercício de direito. Afirma inexistência 

de danos morais e matérias e requer seja a ação julgada improcedente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o comportamento 

das partes em suas relações, que se resume no dever imposto a quem 

quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, o autor 

anexou extrato o qual demonstra que na data de agendada para 

pagamento da fatura (07/04/2017), havia o saldo de R$ 173,88 (cento e 

setenta e três reais e oitenta e oito centavos) em sua conta bancaria, e 

apesar das alegações da requerida de que o saldo somente foi 

desbloqueado após a meia noite da referida data, o referido extrato 

demonstra situação diversa. A requerida não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Quanto ao pleito de dano 

material, o mesmo deve ser devidamente comprovado, não tendo o autor 

anexado nenhum comprovante das alegadas despesas com hotel, 

tampouco do valor dos produtos que alega terem estragado devido ao 

corte de energia, devendo ser julgado improcedente. Por fim, no que se 

refere à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se 

que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado 

nos autos, em que a parte promovida prestou de forma indevida seus 

serviços, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O autor 

agendou o pagamento de sua fatura de energia e viajou juntamente com 

sua família na certeza que não teria problemas, contudo, ao retornar para 

sua residência deparou-se com o corte de energia elétrica, situação 

indiscutivelmente capaz de gerar danos ao consumidor. Ademais, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. De tal sorte, evidencia-se o direito da requerente a 

ver-se indenizada pelos prejuízos de cunho extrapatrimonial que sofreu 
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em decorrência do ocorrido. É o entendimento reiteradamente aplicado 

pela Corte Paulista a casos análogos ao presente, de que é exemplo a 

seguinte ementa de julgamento: “APELAÇÃO – Ação indenizatória – 

Serviço bancário – Agendamento de pagamento não concretizado que 

resultou no bloqueio do cartão, pagamento de juros e recusa de crédito – 

Pedidos improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade – Alegação de 

falha na prestação do serviço – Fato demonstrado – Pagamento agendado 

– Conta poupança com saldo suficiente a materializar o pagamento 

agendado – Instituição que não demonstrou a suposta insuficiência de 

saldo – Falha demonstrada – Dano material – Consumidor obrigado a pagar 

juros e consectários em razão do atraso provocado pelo banco – Dever 

de ressarcir a diferença – Dano moral – Imagem maculada perante à 

administradora do cartão e o comerciante local – Precedentes deste E. 

Tribunal – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se 

em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade doofensor e a 

situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem 

como inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, 

autorizam a fixação da indenização no importe de R$ 3.000,00 – Sentença 

reformada – Recurso provido.” (Ap. 1000218-25.2017.8.26.0516, Décima 

Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, julgado em oito de maio de 

2018). Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. 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. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - ACOLHER a preliminar de 

ilegitimidade passiva, e com fundamento no art. 337 do Código de 

Processo Civil, e JULGAR EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. - CONDENAR a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos materiais; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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. 1000096-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILMA BRASILEIRO RIOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ILMA BRASILEIRO 

RIOS SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminares passo a análise. A 

requerida BANCO DO BRASIL alega inépcia da inicial, sob alegação de que 

a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. O artigo 330 

do Código de Processo Civil, dispõe que é inepta a petição inicial quando 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Acerca da inépcia da inicial, Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam: "quando a petição inicial 

não estiver apta a ser processada, ocorre sua inépcia, ou seja, sua 

inaptidão. O contrário de petição inepta é petição apta. Os casos de 

inépcia da petição inicial estão arrolados no CPC, artigo 330, §3º, em 

númerus clasus. [...] os casos de inépcia da petição inicial estão arrolados 

em hipóteses taxativas (numerus clausus) no §3º do art. 330 do CPC. Se 

determinada situação, ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma 

das hipóteses da norma ora comentada, não pode ser decretada a inépcia 

da petição inicial" (in código de processo civil comentado, 11ª ed., 2010, 

pág. 586/587). In casu, da peça de ingresso, pode-se inferir a pretensão 

consiste na condenação dos réus ao pagamento de danos morais e 

materiais em razão do corte de energia elétrica pelo não pagamento da 

fatura agendada junto ao Banco requerido. Sendo assim, o pedido 

inaugural, contrariamente ao asseverado pelo demandado, foi certo e 

determinado na medida em que explicitou o direito subjetivo, assim como a 

causa debendi geradora da indenização pleiteada. Destarte, não é inepta a 

petição inicial que descreveu suficientemente os fatos que serviram de 

fundamento ao pedido, não sendo constatado vício grave que tenha 

impossibilitado a defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, 

de modo a ensejar a entrega da prestação jurisdicional rogada, motivo pelo 

qual REJEITO esta preliminar. REJEITO ainda a preliminar de ausência de 

documento indispensável alegada pela requerida Banco do Brasil, haja 

vista que a mesma sequer menciona qual documento considera 

indispensável a propositura da ação. Ademais o autor anexou todos os 

documentos que possuía capacidade de produzir como consumidor. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, acolho a preliminar 
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de ilegitimidade passiva da parte requerida - ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante a sua flagrante ilegitimidade 

passiva, haja vista não ter concorrido efetivamente para o evento danoso, 

tendo comprovado que somente recebeu o pagamento da fatura do mês 

02/17 na data de 17/04/2017, após o corte de energia que ocorreu em 

13/04/2017. Ademais a autora alega que necessitou quitar todas as 

faturas que estavam em aberto para obter o religamento da energia pela 

requerida, contudo, não faz prova de suas alegações. Não tendo ainda 

responsabilidade quanto a ausência de pagamento pelo banco requerido. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no art. 337 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito em face da requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito no 

que se refere a requerida BANCO DO BRASIL. No caso há relação 

consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte 

ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que agendou o pagamento de sua fatura de energia do mês 

02/2017, para a data de 07/04/2017, tendo viajado juntamente com sua 

família na certeza de que a fatura estava paga, contudo para sua 

surpresa ao retornar para sua residência na data de 17/04/2017, a 

energia havia sido contada, estando com todos os alimentos de sua 

geladeira estragados. Afirma que tentou resolver junto as requeridas, 

contudo, somente teve sua energia religada 24 horas após o pagamento 

das faturas que estavam em aberto. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Em defesa a requerida BANCO DO BRASIL, alega inexistência de 

pagamento do agendamento realizado pelo autor devido ausência de saldo 

na data para pagamento, regular exercício de direito. Afirma inexistência 

de danos morais e matérias e requer seja a ação julgada improcedente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o comportamento 

das partes em suas relações, que se resume no dever imposto a quem 

quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, o autor 

anexou extrato o qual demonstra que na data de agendada para 

pagamento da fatura (07/04/2017), havia o saldo de R$ 173,88 (cento e 

setenta e três reais e oitenta e oito centavos) em sua conta bancaria, e 

apesar das alegações da requerida de que o saldo somente foi 

desbloqueado após a meia noite da referida data, o referido extrato 

demonstra situação diversa. A requerida não se desincumbiu de 

comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Quanto ao pleito de dano 

material, o mesmo deve ser devidamente comprovado, não tendo o autor 

anexado nenhum comprovante das alegadas despesas com hotel, 

tampouco do valor dos produtos que alega terem estragado devido ao 

corte de energia, devendo ser julgado improcedente. Por fim, no que se 

refere à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se 

que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado 

nos autos, em que a parte promovida prestou de forma indevida seus 

serviços, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O autor 

agendou o pagamento de sua fatura de energia e viajou juntamente com 

sua família na certeza que não teria problemas, contudo, ao retornar para 

sua residência deparou-se com o corte de energia elétrica, situação 

indiscutivelmente capaz de gerar danos ao consumidor. Ademais, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. De tal sorte, evidencia-se o direito da requerente a 

ver-se indenizada pelos prejuízos de cunho extrapatrimonial que sofreu 

em decorrência do ocorrido. É o entendimento reiteradamente aplicado 

pela Corte Paulista a casos análogos ao presente, de que é exemplo a 

seguinte ementa de julgamento: “APELAÇÃO – Ação indenizatória – 

Serviço bancário – Agendamento de pagamento não concretizado que 

resultou no bloqueio do cartão, pagamento de juros e recusa de crédito – 

Pedidos improcedentes – Pleito de Reforma – Possibilidade – Alegação de 

falha na prestação do serviço – Fato demonstrado – Pagamento agendado 

– Conta poupança com saldo suficiente a materializar o pagamento 

agendado – Instituição que não demonstrou a suposta insuficiência de 

saldo – Falha demonstrada – Dano material – Consumidor obrigado a pagar 

juros e consectários em razão do atraso provocado pelo banco – Dever 

de ressarcir a diferença – Dano moral – Imagem maculada perante à 

administradora do cartão e o comerciante local – Precedentes deste E. 

Tribunal – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se 

em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade doofensor e a 

situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem 

como inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, 

autorizam a fixação da indenização no importe de R$ 3.000,00 – Sentença 

reformada – Recurso provido.” (Ap. 1000218-25.2017.8.26.0516, Décima 

Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, julgado em oito de maio de 

2018). Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. 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. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - ACOLHER a preliminar de 

ilegitimidade passiva, e com fundamento no art. 337 do Código de 

Processo Civil, e JULGAR EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. - CONDENAR a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos materiais; 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 
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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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-92.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (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. 8010315-92.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIMAR DE SALES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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 JOSIMAR 

DE SALES em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 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 

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, 

extratos, número de conta bancaria, 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. 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, o qual pode ocorrer por conduta da 

reclamada ou mera expedição de ofício para o cadastro restritivo, sendo a 

SERASA realizado através do sistema SERASAJUD. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do contrato nº 003617361000042, bem como dos débitos 
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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$ 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 

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, 18 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-92.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (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. 8010315-92.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIMAR DE SALES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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 JOSIMAR 

DE SALES em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 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 

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, 

extratos, número de conta bancaria, 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. 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 
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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, o qual pode ocorrer por conduta da 

reclamada ou mera expedição de ofício para o cadastro restritivo, sendo a 

SERASA realizado através do sistema SERASAJUD. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do contrato nº 003617361000042, 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$ 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 

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, 18 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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. 1000368-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARINA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINA MARIA DE 

JESUS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, conquanto regularmente citada e intimada 

para a audiência de conciliação, a ré não compareceu regularmente 

representada ao ato (id. 12101807), pois exibiu carta de preposição da 

empresa-ré, assinada por procurador sem poderes nos autos, à vista da 

preclusão consumativa e do princípio da imediatidade. É princípio básico do 

Juizado Especial o incentivo à conciliação. E é justamente por isso que a 

lei exige que a pessoa jurídica se faça representar na audiência não 

apenas pelo advogado, mas também por preposto, que deve ter poderes 

para transigir. Destarte, se a representação em audiência não se deu da 

forma correta, a decretação da revelia se impõe. A irregularidade de 

representação equivale à ausência. Por conseguinte, a ré deve ser 

considerada revel. (Enunciado 78 do FONAJE). A requerida ainda ofertou 

contestação assinada e anexada pelo mesmo procurador (Marco Andre 

Hora Flores), sem poderes, ensejando, pois, os efeitos da revelia”. 

Aplicados os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial (art. 20 da Lei 9.099/95), que são verossímeis e 

têm respaldo nas provas já produzidas. Passo a análise do mérito. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato firmado com o reclamante por meio de cartão de 

crédito. Aduz que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré 

em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado 

pela reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e 

nem cópia de contrato ou extrato, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. 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. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. 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 
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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. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECERETAR A REVELIA da requerida, na forma 

dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil; - 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; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 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. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação.. Oficie aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante e com relação aos 

débitos discutidos neste feito. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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. 1000368-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARINA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINA MARIA DE 

JESUS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, conquanto regularmente citada e intimada 

para a audiência de conciliação, a ré não compareceu regularmente 

representada ao ato (id. 12101807), pois exibiu carta de preposição da 

empresa-ré, assinada por procurador sem poderes nos autos, à vista da 

preclusão consumativa e do princípio da imediatidade. É princípio básico do 

Juizado Especial o incentivo à conciliação. E é justamente por isso que a 

lei exige que a pessoa jurídica se faça representar na audiência não 

apenas pelo advogado, mas também por preposto, que deve ter poderes 

para transigir. Destarte, se a representação em audiência não se deu da 

forma correta, a decretação da revelia se impõe. A irregularidade de 

representação equivale à ausência. Por conseguinte, a ré deve ser 

considerada revel. (Enunciado 78 do FONAJE). A requerida ainda ofertou 

contestação assinada e anexada pelo mesmo procurador (Marco Andre 

Hora Flores), sem poderes, ensejando, pois, os efeitos da revelia”. 

Aplicados os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial (art. 20 da Lei 9.099/95), que são verossímeis e 

têm respaldo nas provas já produzidas. Passo a análise do mérito. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato firmado com o reclamante por meio de cartão de 

crédito. Aduz que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré 

em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado 

pela reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e 

nem cópia de contrato ou extrato, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. 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 
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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. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. 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. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DECERETAR A REVELIA da requerida, na forma 

dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil; - 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; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 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. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação.. Oficie aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante e com relação aos 

débitos discutidos neste feito. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J SERAFIM DA SILVA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

JURACI SERAFIM DA SILVA FILHO OAB - 759.625.431-49 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

REDECARD S/A (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 1000373-24.2017.8.11.0038 REQUERENTE: J SERAFIM DA SILVA FILHO 

- ME REPRESENTANTE: JURACI SERAFIM DA SILVA FILHO REQUERIDO: 

CIELO S.A., REDECARD S/A, BANCO DO BRASIL S.A 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 J SERAFIM DA SILVA FILHO - ME em desfavor de 

REDECARD S/A. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo, a 

qual foi anexada ao processo por meio de petição (id 12862288), nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 4.686,54 (quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), no prazo de 15 dias uteis, contados da data 

do protocolo do acordo, por meio de deposito bancário”. 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 COM RELAÇÃO A REQUERIDA 

REDECARD S/A – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando o 

comprovante de pagamento anexado (id 13184872), DECLARO O 

PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A 
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REQUERIDA REDECARD S/A, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos 

termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Determino o prosseguimento do feito com relação as reclamadas BANCO 

DO BRASIL e CIELO S.A., devendo ser designada nova data para 

audiência de conciliação. P. I. 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, 18 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J SERAFIM DA SILVA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

JURACI SERAFIM DA SILVA FILHO OAB - 759.625.431-49 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

REDECARD S/A (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 1000373-24.2017.8.11.0038 REQUERENTE: J SERAFIM DA SILVA FILHO 

- ME REPRESENTANTE: JURACI SERAFIM DA SILVA FILHO REQUERIDO: 

CIELO S.A., REDECARD S/A, BANCO DO BRASIL S.A 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 J SERAFIM DA SILVA FILHO - ME em desfavor de 

REDECARD S/A. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo, a 

qual foi anexada ao processo por meio de petição (id 12862288), nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 4.686,54 (quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), no prazo de 15 dias uteis, contados da data 

do protocolo do acordo, por meio de deposito bancário”. 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 COM RELAÇÃO A REQUERIDA 

REDECARD S/A – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando o 

comprovante de pagamento anexado (id 13184872), DECLARO O 

PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A 

REQUERIDA REDECARD S/A, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos 

termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Determino o prosseguimento do feito com relação as reclamadas BANCO 

DO BRASIL e CIELO S.A., devendo ser designada nova data para 

audiência de conciliação. P. I. 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, 18 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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. 8010324-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MARGARIDA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARGARIDA DOS SANTOS SILVA em face de LOJAS AVENIDA LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise 

do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que a negativação é indevida, 

decorrente de serviços não contratados. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende a regularidade do débito, tendo em vista, 

que os serviços foram contratados pela parte autora, por meio de 

compras, sendo que os valores cobrados correspondem exatamente à 

prestação devida pela aquisição dos produtos. Alega que não houve 

qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade 

reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do inadimplemento do 

contrato, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um 

contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Por fim, pugna pela condenação da requerida em litigância de má fé, e 

improcedência in totum da pretensão autoral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. Em sua peça de defesa a reclamada 

anexa um contrato “Termo de Adesão cartão, Proposta do Seguro 

Proteção da Sorte e Proposta do Seguro Cartão Mais Protegido” (id 

9233826), assinado pela autora por meio de sua impressão digital, bem 

como cópia de seus documentos pessoais. Como se verifica da cédula de 

identidade acostada a inicial, e ainda anexada ao contrato, resta claro que 

a autora é analfabeta. Notadamente, o fato de ser analfabeta não impede a 

prática de ato da vida civil pelo portador dessa situação, mas, como forma 

de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige a lei que este seja 

solene. Conforme explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por não saber 

ler e nem escrever, não pode contrair obrigação por instrumento 

particular, sendo obrigatória a escritura pública. Mesmo que terceira 

pessoa assine a rogo do analfabeto, estando este presente e apondo sua 

impressão digital, a fiança não adquire validade, em razão da forma 

especial ordenada pelo art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do 

conteúdo constante no art. 166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do 
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Código pretérito: 'É nulo o negócio jurídico quando: ... III não revestir a 

forma prescrita em lei; V for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade.' Na hipótese dos autos, portanto, 

a manifestação dessa vontade não obedeceu à solenidade prevista em lei, 

qual seja, firmado por escritura pública ou, quando por instrumento 

particular, assim o for através de procurador constituído por instrumento 

público, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma estabelece a 

Jurisprudência, em caso de analfabetismo, uma vez que reputa 

necessário que o contratante deva ser representado por escritura pública 

ou por meio de procurador legalmente constituído, sob pena de nulidade, 

como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA VEZ QUE É 

IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA INSTRUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE 

INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E SENTIDO DO 

CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

- MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. Noutro giro, inexistente o dano moral ante a 

ausência de prova má-fé da instituição financeira. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. ANALFABETO. AUSENCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU 

PROCURADOR CONSTITUIDO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS 

MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Apesar de o analfabeto ser plenamente 

capaz de praticar determinados atos na esfera civil, a contratação de 

empréstimo bancário somente deve ser feito por escritura pública ou 

através de procurador constituído. Para se configurar o direito à 

indenização, incumbe ao autor comprovar o dano, nexo de causalidade e 

a culpa. Não sendo demonstrados tais elementos, a pretensão inaugural 

deve ser rechaçada. Meros aborrecimentos não são suscetíveis de 

ensejar reparação por dano moral. - Não tendo a instituição financeira 

agido com dolo ou má-fé, descabe devolução em dobro, mas, sim, de 

forma simples dos valores cobrados indevidamente.” (TJMG, AC 

10534110001540001/MG, Rel. Moacyr Lobato, 9ª C.Cível, Julg. 05.03.2013, 

Public. 11.03.2013). Como visto acima, não há dano moral indenizável. 

Veja-se que somente é indenizável o dano que se tem na dor anímica, 

desde que assuma caráter razoável, numa equação entre a 

suscetibilidade individual da vítima (que não se admite excessiva, para não 

se transformar a figura em motivo de satisfação pessoal e enriquecimento 

injusto) e a potencialidade lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz 

de causar incômodo relevante ao ofendido). Apenas deve ser indenizado 

aquele dano que causar sofrimento ou humilhação com interferência no 

comportamento psicológico do indivíduo. A toda evidência, a indenização 

por dano moral não pode ser banalizada. Meros aborrecimentos não são 

passíveis de indenização. Ensina Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro 

“Responsabilidade Civil”: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desiquilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos."(FILHO, SÉRGIO CAVALIERI, Responsabilidade 

Civil. 2ª ed. Malheiros Editores, 1998, p. 78). Como dito, não é o caso dos 

autos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONFIRMAR 

A LIMINAR de id. 6831213); - DECLARAR a NULIDADE DOS CONTRATOS 

discutidos nos autos, a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

bem como dos débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados 

no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação desta. - 

JULGAR IMPROCEDENTE os danos morais; - Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010324-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MARGARIDA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARGARIDA DOS SANTOS SILVA em face de LOJAS AVENIDA LTDA. As 
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sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise 

do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que a negativação é indevida, 

decorrente de serviços não contratados. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende a regularidade do débito, tendo em vista, 

que os serviços foram contratados pela parte autora, por meio de 

compras, sendo que os valores cobrados correspondem exatamente à 

prestação devida pela aquisição dos produtos. Alega que não houve 

qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade 

reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do inadimplemento do 

contrato, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um 

contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Por fim, pugna pela condenação da requerida em litigância de má fé, e 

improcedência in totum da pretensão autoral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. Em sua peça de defesa a reclamada 

anexa um contrato “Termo de Adesão cartão, Proposta do Seguro 

Proteção da Sorte e Proposta do Seguro Cartão Mais Protegido” (id 

9233826), assinado pela autora por meio de sua impressão digital, bem 

como cópia de seus documentos pessoais. Como se verifica da cédula de 

identidade acostada a inicial, e ainda anexada ao contrato, resta claro que 

a autora é analfabeta. Notadamente, o fato de ser analfabeta não impede a 

prática de ato da vida civil pelo portador dessa situação, mas, como forma 

de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige a lei que este seja 

solene. Conforme explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por não saber 

ler e nem escrever, não pode contrair obrigação por instrumento 

particular, sendo obrigatória a escritura pública. Mesmo que terceira 

pessoa assine a rogo do analfabeto, estando este presente e apondo sua 

impressão digital, a fiança não adquire validade, em razão da forma 

especial ordenada pelo art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do 

conteúdo constante no art. 166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do 

Código pretérito: 'É nulo o negócio jurídico quando: ... III não revestir a 

forma prescrita em lei; V for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade.' Na hipótese dos autos, portanto, 

a manifestação dessa vontade não obedeceu à solenidade prevista em lei, 

qual seja, firmado por escritura pública ou, quando por instrumento 

particular, assim o for através de procurador constituído por instrumento 

público, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma estabelece a 

Jurisprudência, em caso de analfabetismo, uma vez que reputa 

necessário que o contratante deva ser representado por escritura pública 

ou por meio de procurador legalmente constituído, sob pena de nulidade, 

como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA VEZ QUE É 

IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA INSTRUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE 

INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E SENTIDO DO 

CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

- MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. Noutro giro, inexistente o dano moral ante a 

ausência de prova má-fé da instituição financeira. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. ANALFABETO. AUSENCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU 

PROCURADOR CONSTITUIDO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS 

MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Apesar de o analfabeto ser plenamente 

capaz de praticar determinados atos na esfera civil, a contratação de 

empréstimo bancário somente deve ser feito por escritura pública ou 

através de procurador constituído. Para se configurar o direito à 

indenização, incumbe ao autor comprovar o dano, nexo de causalidade e 

a culpa. Não sendo demonstrados tais elementos, a pretensão inaugural 

deve ser rechaçada. Meros aborrecimentos não são suscetíveis de 

ensejar reparação por dano moral. - Não tendo a instituição financeira 

agido com dolo ou má-fé, descabe devolução em dobro, mas, sim, de 

forma simples dos valores cobrados indevidamente.” (TJMG, AC 

10534110001540001/MG, Rel. Moacyr Lobato, 9ª C.Cível, Julg. 05.03.2013, 

Public. 11.03.2013). Como visto acima, não há dano moral indenizável. 

Veja-se que somente é indenizável o dano que se tem na dor anímica, 

desde que assuma caráter razoável, numa equação entre a 

suscetibilidade individual da vítima (que não se admite excessiva, para não 

se transformar a figura em motivo de satisfação pessoal e enriquecimento 

injusto) e a potencialidade lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz 

de causar incômodo relevante ao ofendido). Apenas deve ser indenizado 

aquele dano que causar sofrimento ou humilhação com interferência no 

comportamento psicológico do indivíduo. A toda evidência, a indenização 

por dano moral não pode ser banalizada. Meros aborrecimentos não são 

passíveis de indenização. Ensina Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro 

“Responsabilidade Civil”: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desiquilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos."(FILHO, SÉRGIO CAVALIERI, Responsabilidade 

Civil. 2ª ed. Malheiros Editores, 1998, p. 78). Como dito, não é o caso dos 

autos. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONFIRMAR 

A LIMINAR de id. 6831213); - DECLARAR a NULIDADE DOS CONTRATOS 

discutidos nos autos, a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

bem como dos débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados 

no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação desta. - 

JULGAR IMPROCEDENTE os danos morais; - Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 
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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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA FRANCISCO OAB - SP0168713A (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. 1000008-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO HERNANDES 

RODRIGUES MENESES REQUERIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES em 

face de MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A autora alega ter efetuado a compra de compra de 

dois pendentes 6003, redondos, 1 lâmpada, cor cobre, bivolt, Pantoja & 

Carmona, junto a requerida, por intermédio do sítio eletrônico, na data de 

22/10/2016. Contudo afirma que a requerida entregou o produto diverso do 

adquirido (cor distinta), por 3 vezes, tentando resolver de forma 

administrativa, contudo restou inexitosa. Por sua vez, a requerida alega 

tentativa de negociação com o consumidor, ausência de descumprimento 

contratual, que produto não estava errado, mas a luz que foi usada no 

produto no site, era de outra cor, o que diferenciava o produto. Alega 

inexistência de danos morais e por fim, requer a improcedência da ação. 

Como se vê, a controvérsia dos autos gira em torno de inadimplemento 

contratual, uma vez que a requerida deixou de entregar produto correto, 

comprado pelo autor na loja virtual daquela. A parte autora fez prova da 

compra, bem como do pagamento. Malgrado o alegado pela requerida, ela 

reconhece a falta de entrega correta da mercadoria, atribuindo o fato a 

terceiro (fabricante), descumprindo o comando dos artigos 336 e 341, 

ambos do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. Restaram incontrovertidas as 

alegações da requerente, sendo de rigor o reconhecimento de que os 

fatos narrados superam o mero contratempo. Com efeito, a simples 

ausência de entrega de um produto não tem o condão de ferir o direito da 

personalidade, contudo, a demora na solução do problema – 10 meses 

para a entrega correta do produto adquirido – bem como 03 entregas 

consecutivas de produto diverso do adquirido, mesmo após inúmeras 

conversas do autor por e-mail, configura conduta desrespeitosa vindo a 

causar dano imaterial. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E 

VENDA - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO - 

INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL. I. Comprovado que a 

empresa ré não entregou o produto contratado e lançou em nota produto 

diverso do fornecido, está configurada a má-fé contratual sendo, portanto, 

passível de indenização tanto material quanto moral, se de tal fato decorre 

lesão à honra subjetiva do lesado. II. A indenização deve ser fixada em 

patamar que corresponda ao dano moral, considerando as peculiaridades 

do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10687130006590001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 09/08/2016, Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2016) CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO 

PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por vícios relativos à prestação dos serviços. Para a 

configuração do dever de indenizar em sede de dano moral, não há 

necessidade que se comprove dor intensa, pois o desconforto decorrente 

da recusa na entrega do produto e insucesso de solucionar o problema 

têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Não comporta 

reparos a sentença que fixou o valor da indenização com observância 

dos critérios da razoabilidade de da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. 

NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, 

Publicado no DJE 13/01/2010). Verifica-se que, o autor mesmo tendo 

adimplido corretamente permaneceu 10 meses sem o produto escolhido e 

adquirido junto a requerida. Ainda após a decisão liminar a requerida 

demorou 65 dias para efetuar a correta entrega do produto, não podendo 

simplesmente alegar ausência de produto e inexistência de danos. 

Atrasos de alguns dias nas entregas são razoavelmente aceitos na 

atualidade, uma vez que, o movimento de compras via internet e entrega 

pelos correios e transportadoras cresceu consideravelmente, contudo, 

aceitar que um produto demore 10 meses para chegar até o destinatário 

final/consumidor, é deixar brecha para que os comerciantes efetuem a 

venda de produtos que sequer tenham em estoque, já que o extenso 

tempo lhes permite diversas manobras. Ademais, a requerida 

insistentemente por 3 vezes enviou produto na cor diversa ao consumidor, 

e mesmo após este enviar e-mails explicando o erro a requerida 

continuava deixando de dispensar a atenção devida ao consumidor. O 

festejado Prof. Rogério Donnini ao comentar sobre reconhecimento do 

dano extrapatrimonial conclui que: "Sendo assim, os danos 

extrapatrimoniais caracterizam-se apenas pela violação a um ou mais 

direitos da personalidade e, normalmente, mas não necessariamente, 

acarretam ao lesado esses sentimentos (dor, angústia, sofrimento). Com a 

transgressão aos direitos da personalidade, atinge-se o patrimônio ideal 

da vítima, ou seja, tudo o que não seja passível de valor econômico. 

Todavia, não está condicionada a fixação de danos morais ou a imagem 

ao estado aflitivo da vítima, mas a violação a direitos inatos, protegidos 

nos âmbitos constitucional e infraconstitucional. Em sendo assim, definir 

danos morais como algo condicionante a vexame, dor ou sofrimento é 

descaracterizar a violação aos direitos da personalidade" (in, 

Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, Ed. Sérgio 

Antonio Fabris, 2015, pág. 155/156). Nessa quadra, a requerida deve ser 

condenada a compensar o dano imaterial suportado pela autora, restando 

sua liquidação. A compensação pelo dano imaterial nas relações de 

consumo deve observar o caráter preventivo e reparatório (artigo 6º, 

inciso VI do CDC), além da gravidade, da natureza e repercussão da 

ofensa; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa e a situação 

econômica do ofensor, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos. Vale citar mais uma vez a lição do Prof. Rogério Donnini: "A real 

proteção aos direitos da personalidade se perfaz com a prevenção e a 

reparação de danos, ou seja, quando lesões são evitadas na hipótese de 

ameaça (art. 12 do Código Civil), quando se requerer a sua cessação, ou 

mediante uma efetiva, equilibrada e proporcional reparação do dano 

causado" (in, Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, 

Ed. Sérgio Antonio Fabris, 2015, pág. 157). A propósito, lembra Fernando 

Noronha que a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, 

além daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que 

também quer preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da 

Responsabilidade Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. Março 

1999. p. 31-44). Assim, considerando a repercussão do fato na vida da 

parte autora, bem como a reprovabilidade da conduta da requerida, além 

do caráter preventivo e compensatório do dano moral, arbitro-o em R$ 
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4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com base 

no art. 487, I do CPC -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - CONDENAR a reclamada indenizar a reclamante, a título 

de dano moral/imaterial, no 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 da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA FRANCISCO OAB - SP0168713A (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. 1000008-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO HERNANDES 

RODRIGUES MENESES REQUERIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES em 

face de MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A autora alega ter efetuado a compra de compra de 

dois pendentes 6003, redondos, 1 lâmpada, cor cobre, bivolt, Pantoja & 

Carmona, junto a requerida, por intermédio do sítio eletrônico, na data de 

22/10/2016. Contudo afirma que a requerida entregou o produto diverso do 

adquirido (cor distinta), por 3 vezes, tentando resolver de forma 

administrativa, contudo restou inexitosa. Por sua vez, a requerida alega 

tentativa de negociação com o consumidor, ausência de descumprimento 

contratual, que produto não estava errado, mas a luz que foi usada no 

produto no site, era de outra cor, o que diferenciava o produto. Alega 

inexistência de danos morais e por fim, requer a improcedência da ação. 

Como se vê, a controvérsia dos autos gira em torno de inadimplemento 

contratual, uma vez que a requerida deixou de entregar produto correto, 

comprado pelo autor na loja virtual daquela. A parte autora fez prova da 

compra, bem como do pagamento. Malgrado o alegado pela requerida, ela 

reconhece a falta de entrega correta da mercadoria, atribuindo o fato a 

terceiro (fabricante), descumprindo o comando dos artigos 336 e 341, 

ambos do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. Restaram incontrovertidas as 

alegações da requerente, sendo de rigor o reconhecimento de que os 

fatos narrados superam o mero contratempo. Com efeito, a simples 

ausência de entrega de um produto não tem o condão de ferir o direito da 

personalidade, contudo, a demora na solução do problema – 10 meses 

para a entrega correta do produto adquirido – bem como 03 entregas 

consecutivas de produto diverso do adquirido, mesmo após inúmeras 

conversas do autor por e-mail, configura conduta desrespeitosa vindo a 

causar dano imaterial. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E 

VENDA - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO - 

INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL. I. Comprovado que a 

empresa ré não entregou o produto contratado e lançou em nota produto 

diverso do fornecido, está configurada a má-fé contratual sendo, portanto, 

passível de indenização tanto material quanto moral, se de tal fato decorre 

lesão à honra subjetiva do lesado. II. A indenização deve ser fixada em 

patamar que corresponda ao dano moral, considerando as peculiaridades 

do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10687130006590001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 09/08/2016, Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2016) CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO 

PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por vícios relativos à prestação dos serviços. Para a 

configuração do dever de indenizar em sede de dano moral, não há 

necessidade que se comprove dor intensa, pois o desconforto decorrente 

da recusa na entrega do produto e insucesso de solucionar o problema 

têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Não comporta 

reparos a sentença que fixou o valor da indenização com observância 

dos critérios da razoabilidade de da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. 

NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, 

Publicado no DJE 13/01/2010). Verifica-se que, o autor mesmo tendo 

adimplido corretamente permaneceu 10 meses sem o produto escolhido e 

adquirido junto a requerida. Ainda após a decisão liminar a requerida 

demorou 65 dias para efetuar a correta entrega do produto, não podendo 

simplesmente alegar ausência de produto e inexistência de danos. 

Atrasos de alguns dias nas entregas são razoavelmente aceitos na 

atualidade, uma vez que, o movimento de compras via internet e entrega 

pelos correios e transportadoras cresceu consideravelmente, contudo, 

aceitar que um produto demore 10 meses para chegar até o destinatário 

final/consumidor, é deixar brecha para que os comerciantes efetuem a 

venda de produtos que sequer tenham em estoque, já que o extenso 

tempo lhes permite diversas manobras. Ademais, a requerida 

insistentemente por 3 vezes enviou produto na cor diversa ao consumidor, 

e mesmo após este enviar e-mails explicando o erro a requerida 

continuava deixando de dispensar a atenção devida ao consumidor. O 

festejado Prof. Rogério Donnini ao comentar sobre reconhecimento do 

dano extrapatrimonial conclui que: "Sendo assim, os danos 

extrapatrimoniais caracterizam-se apenas pela violação a um ou mais 

direitos da personalidade e, normalmente, mas não necessariamente, 

acarretam ao lesado esses sentimentos (dor, angústia, sofrimento). Com a 

transgressão aos direitos da personalidade, atinge-se o patrimônio ideal 

da vítima, ou seja, tudo o que não seja passível de valor econômico. 

Todavia, não está condicionada a fixação de danos morais ou a imagem 

ao estado aflitivo da vítima, mas a violação a direitos inatos, protegidos 

nos âmbitos constitucional e infraconstitucional. Em sendo assim, definir 

danos morais como algo condicionante a vexame, dor ou sofrimento é 

descaracterizar a violação aos direitos da personalidade" (in, 

Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, Ed. Sérgio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 459 de 657



Antonio Fabris, 2015, pág. 155/156). Nessa quadra, a requerida deve ser 

condenada a compensar o dano imaterial suportado pela autora, restando 

sua liquidação. A compensação pelo dano imaterial nas relações de 

consumo deve observar o caráter preventivo e reparatório (artigo 6º, 

inciso VI do CDC), além da gravidade, da natureza e repercussão da 

ofensa; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa e a situação 

econômica do ofensor, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos. Vale citar mais uma vez a lição do Prof. Rogério Donnini: "A real 

proteção aos direitos da personalidade se perfaz com a prevenção e a 

reparação de danos, ou seja, quando lesões são evitadas na hipótese de 

ameaça (art. 12 do Código Civil), quando se requerer a sua cessação, ou 

mediante uma efetiva, equilibrada e proporcional reparação do dano 

causado" (in, Responsabilidade civil na pós-modernidade; Porto Alegre, 

Ed. Sérgio Antonio Fabris, 2015, pág. 157). A propósito, lembra Fernando 

Noronha que a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, 

além daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que 

também quer preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da 

Responsabilidade Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. Março 

1999. p. 31-44). Assim, considerando a repercussão do fato na vida da 

parte autora, bem como a reprovabilidade da conduta da requerida, além 

do caráter preventivo e compensatório do dano moral, arbitro-o em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com base 

no art. 487, I do CPC -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - CONDENAR a reclamada indenizar a reclamante, a título 

de dano moral/imaterial, no 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 da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PINHEIRO NAZARO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (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. 1000006-97.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SANDRA PINHEIRO 

NAZARO DE QUEIROZ REQUERIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM 

PEDIDO ACAUTELATÓRIO E DANOS MORAIS proposta por SANDRA 

PINHEIRO NAZARO DE QUEIROZ em face de SARAIVA E SICILIANO S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte afirma que adquiriu através do site 

da reclamada na internet, na data de 3/2/2017 – uma mochila para 

presentear sua filha, mediante a contraprestação de R$ 199,31 (cento e 

noventa e nove reais e trinta e um centavos), fazendo-o em razão do 

início do período letivo – 13/3/2017 – e com antecedência, cuja previsão de 

entrega de 30 (trinta) dias não ocorreu e a tentativa de solução 

extrajudicial não sanou a falha, em que pese os contatos, pois alegou a 

postagem em 7/2/2017 e possível extravio, não prestando informações 

outras. A reclamada, na contestação, afirma que não deixou de auxiliar a 

parte requerente na questão discutida, bem como que o produto foi 

entregue na data de 20/03/2017, não havendo que se falar em danos 

morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste ao requerente. 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. No caso, conquanto a autora tenha 

afirmado na inicial que foi pactuado prazo de entrega de 30 dias, não 

juntou nenhuma prova nesse sentido, se limitou em juntar apenas 

boleto/recibo de pagamento, que não tem as informações necessárias e 

disponíveis à consumidora pelo simples ingresso no site e acesso ao 

acompanhamento do pedido. Os documentos juntados com a exordial não 

comprovam a alegação inicial que o produto seria entregue no prazo 

mencionado pela reclamante. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte autora o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Assim, ante a ausência de provas de que o produto seria 

entregue na data indicada pela autora, e tendo em vista que o mesmo já foi 

entregue, presume-se verdadeira a versão apresentada pela ré e, 

consequentemente, improcede o pleito inicial. O pedido de indenização por 

danos morais, do mesmo modo, e por consequência do não 

reconhecimento do ato ilícito, não comporta acolhimento. Ainda que todos 

os incômodos pelos quais a parte autora passou sejam lamentáveis, no 

descumprimento contratual não há lugar para as indenizações fundadas 

em prejuízo extrapatrimonial. Na hipótese vertente, não obstante seja certo 

que os fatos relatados pela autora tenha lhe causado dissabores, não têm 

estes a extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Não é devida 

indenização por danos morais quando não se verifica, no caso concreto, 

a ocorrência de abalo na reputação do autor perante terceiros, vexame, 

humilhação, dor ou sofrimento, mas apenas dissabor, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada, por estarem estes sentimentos fora da órbita 

moral. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial; Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 
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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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PINHEIRO NAZARO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (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. 1000006-97.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SANDRA PINHEIRO 

NAZARO DE QUEIROZ REQUERIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM 

PEDIDO ACAUTELATÓRIO E DANOS MORAIS proposta por SANDRA 

PINHEIRO NAZARO DE QUEIROZ em face de SARAIVA E SICILIANO S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte afirma que adquiriu através do site 

da reclamada na internet, na data de 3/2/2017 – uma mochila para 

presentear sua filha, mediante a contraprestação de R$ 199,31 (cento e 

noventa e nove reais e trinta e um centavos), fazendo-o em razão do 

início do período letivo – 13/3/2017 – e com antecedência, cuja previsão de 

entrega de 30 (trinta) dias não ocorreu e a tentativa de solução 

extrajudicial não sanou a falha, em que pese os contatos, pois alegou a 

postagem em 7/2/2017 e possível extravio, não prestando informações 

outras. A reclamada, na contestação, afirma que não deixou de auxiliar a 

parte requerente na questão discutida, bem como que o produto foi 

entregue na data de 20/03/2017, não havendo que se falar em danos 

morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste ao requerente. 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. No caso, conquanto a autora tenha 

afirmado na inicial que foi pactuado prazo de entrega de 30 dias, não 

juntou nenhuma prova nesse sentido, se limitou em juntar apenas 

boleto/recibo de pagamento, que não tem as informações necessárias e 

disponíveis à consumidora pelo simples ingresso no site e acesso ao 

acompanhamento do pedido. Os documentos juntados com a exordial não 

comprovam a alegação inicial que o produto seria entregue no prazo 

mencionado pela reclamante. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Ademais, cabe à parte autora o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Assim, ante a ausência de provas de que o produto seria 

entregue na data indicada pela autora, e tendo em vista que o mesmo já foi 

entregue, presume-se verdadeira a versão apresentada pela ré e, 

consequentemente, improcede o pleito inicial. O pedido de indenização por 

danos morais, do mesmo modo, e por consequência do não 

reconhecimento do ato ilícito, não comporta acolhimento. Ainda que todos 

os incômodos pelos quais a parte autora passou sejam lamentáveis, no 

descumprimento contratual não há lugar para as indenizações fundadas 

em prejuízo extrapatrimonial. Na hipótese vertente, não obstante seja certo 

que os fatos relatados pela autora tenha lhe causado dissabores, não têm 

estes a extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Não é devida 

indenização por danos morais quando não se verifica, no caso concreto, 

a ocorrência de abalo na reputação do autor perante terceiros, vexame, 

humilhação, dor ou sofrimento, mas apenas dissabor, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada, por estarem estes sentimentos fora da órbita 

moral. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial; Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-38.2017.8.11.0038
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FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (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. 1000191-38.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

RAMALHO ARAUJO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DUPLICIDADE DE COBRANÇA 

INDEVIDA proposta por FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO em 

face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Primeiramente, REJEITO alegação de 

revelia realizado pelo autor em audiência de conciliação e impugnação, 

sob alegação de que o advogado que firmou substabelecimento e carta de 

preposto não possui poderes específicos para tal ato. Não assiste razão o 

autor, haja vista que, a requerida anexou procuração no id. 9680337, na 

qual a empresa requerida nomeia e constitui seus procuradores, o Dr. 

ORIVAL GRAHL OAB/SC 6.266, com poderes entre outros para nomear 

prepostos (alínea h), e substabelecer (alínea j), tendo o mesmo 

substabelecido para o advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 

23.355, todos os poderes que lhe foram conferidos com exceção apenas 

dos poderes para receber citação id. 96803370. Desta feita, o referido 

advogado, JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, nomeou como 

preposto da requerida a Sra. Regivaine dos Santos Reis (id. 9680330), 

bem como substabeleceu ao advogado Gilson Carlos Ferreira, os quais 

compareceram em audiência de conciliação munidos de tais documentos, 

não havendo que se falar em revelia da requerida. Ademais a contestação 

foi anexada tempestivamente, conforme certidão de id. 10149240, não 

podendo ser desconsiderada. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 
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extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que efetuou a contratação de seguro junto a requerida mediante boleto 

bancário de 1 + 5 parcelas. Aduz que na parcela com vencimento em 

06/06/2017 realizou o pagamento via boleto, contudo, na referida data 

ocorreu um debito em sua conta bancária no valor de R$1.019,38, sem 

sua autorização, tendo a requerida recebido em duplicidade a referida 

fatura se negando a devolução do valor, bem como o desconto nas 

parcelas seguinte. Afirma que tentou resolver administrativamente, 

contudo, teve seus pedidos negados. Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

a parte Reclamada em contestação defende a perda do objeto, pois o 

valor contestado pela requerida foi estornado em sua conta bancaria na 

data de 05/07/2017, bem como a forma escolhida para pagamento foi o 

debito em conta, não havendo que falar em cobrança indevida. Alega 

ainda inexistência de danos morais bem como, pugna pela improcedência 

dos pedidos insertos na inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Não vislumbro elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito 

por parte da empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar com as alegações 

aduzidas pela defesa, notadamente, pelo estorno do valor cobrado na 

debitado da conta bancaria da parte autora já no mês seguinte 05/07/2017, 

(id. 9680325), antes mesmo da propositura da presente ação, não 

havendo que se falar em dano materiais. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais 

não ocorreram, pois não houve cobrança de má-fé e recusa comprovada 

no estorno dos valores, os quais foram feitos na fatura seguinte, não 

tendo a autora aguardado sequer a fatura do mês subsequente para 

verificar se ocorreria o estorno. Não é o pequeno percalço, fato do qual 

se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da vítima. É 

sabido que todos, considerados a organização da sociedade em que 

vivem, a experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o 

ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou menor 

eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar com contrariedades a 

que certamente estamos sujeitos. O dano moral que se quer ver 

indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, 

aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). Em casos análogos, assim se decidiu: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. ESTORNO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - De acordo com 

a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua 

atividade, independentemente de dolo ou culpa. II - A cobrança indevida de 

fatura de cartão de crédito, não solicitado e nem utilizado pelo consumidor, 

sem negativação e com o estorno das cobranças indevidas, na via 

administrativa, por si só, não acarreta dano moral, razão pela qual se 

mantém incólume os termos da sentença. III - Os honorários advocatícios 

foram arbitrados em consonância com o artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, com a devida suspensão da sua exigibilidade, prevista 

na Lei 1.060/50, em razão de ser a Apelante beneficiária da gratuidade da 

justiça. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação nº 

0306267-43.2013.8.05.0001, 4ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Roberto Maynard 

Frank. Publ. 30.11.2016). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (EM DOBRO) 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANO MORAL. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS DA 

RÉ, POR MEIO DE PARCELAS MENSAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO 

CARTÃO DE CRÉDITO, POR PROBLEMA NO SISTEMA. RÉ QUE 

RESOLVERA A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, ESTORNANDO O 

VALOR DA COMPRA. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO 

ART. 42 DO CDC. DESCABIMENTO DA COBRANÇA EM DOBRO. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NEGADO. (Apelação nº 

4004238-53.2013.8.26.0223, 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Maria de Lourdes Lopez Gil. j. 09.03.2017). Embora o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 
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Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (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. 1000191-38.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

RAMALHO ARAUJO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DUPLICIDADE DE COBRANÇA 

INDEVIDA proposta por FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO em 

face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Primeiramente, REJEITO alegação de 

revelia realizado pelo autor em audiência de conciliação e impugnação, 

sob alegação de que o advogado que firmou substabelecimento e carta de 

preposto não possui poderes específicos para tal ato. Não assiste razão o 

autor, haja vista que, a requerida anexou procuração no id. 9680337, na 

qual a empresa requerida nomeia e constitui seus procuradores, o Dr. 

ORIVAL GRAHL OAB/SC 6.266, com poderes entre outros para nomear 

prepostos (alínea h), e substabelecer (alínea j), tendo o mesmo 

substabelecido para o advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 

23.355, todos os poderes que lhe foram conferidos com exceção apenas 

dos poderes para receber citação id. 96803370. Desta feita, o referido 

advogado, JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, nomeou como 

preposto da requerida a Sra. Regivaine dos Santos Reis (id. 9680330), 

bem como substabeleceu ao advogado Gilson Carlos Ferreira, os quais 

compareceram em audiência de conciliação munidos de tais documentos, 

não havendo que se falar em revelia da requerida. Ademais a contestação 

foi anexada tempestivamente, conforme certidão de id. 10149240, não 

podendo ser desconsiderada. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que efetuou a contratação de seguro junto a requerida mediante boleto 

bancário de 1 + 5 parcelas. Aduz que na parcela com vencimento em 

06/06/2017 realizou o pagamento via boleto, contudo, na referida data 

ocorreu um debito em sua conta bancária no valor de R$1.019,38, sem 

sua autorização, tendo a requerida recebido em duplicidade a referida 

fatura se negando a devolução do valor, bem como o desconto nas 

parcelas seguinte. Afirma que tentou resolver administrativamente, 

contudo, teve seus pedidos negados. Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

a parte Reclamada em contestação defende a perda do objeto, pois o 

valor contestado pela requerida foi estornado em sua conta bancaria na 

data de 05/07/2017, bem como a forma escolhida para pagamento foi o 

debito em conta, não havendo que falar em cobrança indevida. Alega 

ainda inexistência de danos morais bem como, pugna pela improcedência 

dos pedidos insertos na inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Não vislumbro elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito 

por parte da empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar com as alegações 

aduzidas pela defesa, notadamente, pelo estorno do valor cobrado na 

debitado da conta bancaria da parte autora já no mês seguinte 05/07/2017, 

(id. 9680325), antes mesmo da propositura da presente ação, não 

havendo que se falar em dano materiais. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais 

não ocorreram, pois não houve cobrança de má-fé e recusa comprovada 

no estorno dos valores, os quais foram feitos na fatura seguinte, não 

tendo a autora aguardado sequer a fatura do mês subsequente para 

verificar se ocorreria o estorno. Não é o pequeno percalço, fato do qual 

se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da vítima. É 

sabido que todos, considerados a organização da sociedade em que 

vivem, a experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o 

ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou menor 

eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar com contrariedades a 

que certamente estamos sujeitos. O dano moral que se quer ver 

indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, 

aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). Em casos análogos, assim se decidiu: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. ESTORNO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - De acordo com 

a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua 

atividade, independentemente de dolo ou culpa. II - A cobrança indevida de 

fatura de cartão de crédito, não solicitado e nem utilizado pelo consumidor, 

sem negativação e com o estorno das cobranças indevidas, na via 

administrativa, por si só, não acarreta dano moral, razão pela qual se 

mantém incólume os termos da sentença. III - Os honorários advocatícios 

foram arbitrados em consonância com o artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, com a devida suspensão da sua exigibilidade, prevista 

na Lei 1.060/50, em razão de ser a Apelante beneficiária da gratuidade da 

justiça. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação nº 

0306267-43.2013.8.05.0001, 4ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Roberto Maynard 

Frank. Publ. 30.11.2016). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (EM DOBRO) 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANO MORAL. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS DA 

RÉ, POR MEIO DE PARCELAS MENSAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO 

CARTÃO DE CRÉDITO, POR PROBLEMA NO SISTEMA. RÉ QUE 

RESOLVERA A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, ESTORNANDO O 

VALOR DA COMPRA. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO 

ART. 42 DO CDC. DESCABIMENTO DA COBRANÇA EM DOBRO. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NEGADO. (Apelação nº 

4004238-53.2013.8.26.0223, 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Maria de Lourdes Lopez Gil. j. 09.03.2017). Embora o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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. 1000249-41.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINO JOSE VICENTE 

REQUERIDO: OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

DIVINO JOSE VICENTE, em desfavor de OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR. Decido. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil 

“que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Em 

síntese sustenta a parte autora que na data de 14/02/2017, procurou o 

requerido para contratar seus serviços advocatícios, para ajuizar uma 

ação de rescisão de contrato com perdas e danos contra o Sr. Genesmar 

Silva da Cunha Junior, sendo confeccionado pelo requerido uma 

notificação extrajudicial datada em 20/02/2017. Afirma em 24/03/2017, 

após cobranças do autor sobre a ação, o requerido lhe disse que 

“precisava do valor referente ao pagamento de despesas judiciais”, ao 

que lhe foi repassado cheque da Cooperativa Sicredi local nº 001187, 
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agência 0805, conta corrente nº 11290-9, no valor de R$ 9.540,10 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais e dez centavos). Aduz que passado 

alguns meses e após insistentes tentativas sem sucesso de contato com 

o requerido, além de promessas de que o processo estava “caminhando” 

no fórum, procurou outro advogado sendo informado que não possuía 

nenhum processo distribuído em seu nome. Desta feita, na data de 

30/06/2017 adquiriu novos advogados e notificou extrajudicialmente, 

requerendo o valor recebido pelo advogado requerido como promessa de 

pagamento de custas. Consigna que requerido chamou o requerente até 

seu escritório no dia 05/07/2017 e devolveu-lhe a documentação que 

havia sido entregue para o ingresso da ação rescisória, devolvendo o 

valor repassado “para pagamento de custas” (R$ 9.540,10) sem 

acréscimo ou correção, restando evidenciado todo o infortúnio e prejuízo 

experimentado com o retardamento da propositura da ação, que somente 

foi efetivamente ajuizada em 16/08/2017, com a contratação de outros 

advogados. Requerendo a condenação do requerido pelo dano moral 

causado. O requerido em sua defesa alega que foi procurado pelo autor 

para contratar os serviços profissionais deste para o ingresso de ação 

rescisória de contrato de compra e venda de imóvel rural, ocasião que 

fora providenciado Notificação Extrajudicial do Sr. Genesmar, visando 

assim constituí-lo em mora contratual, com a cobrança de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) para tal serviço, sendo solicitado os demais 

documentos necessários a propositura da lide. Afirma que promoveu o 

depósito em sua conta corrente do cheque entregue pelo autor, no 

aguardo dos demais documentos essenciais a propositura da lide aos 

quais o autor ficará de providenciar cópia e entregar ao advogado 

requerido, bem como, do pagamento dos 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários advocatícios contratados no importe de R$ 82.750,00 (oitenta e 

dois mil, setecentos e cinquenta reais). Contudo, não foram efetuados os 

pagamentos e muito menos justificados a sua não quitação, não tendo 

ainda comparecido para assinar contrato de honorários, restando 

impossível patrocinar os interesses do autor. Requer a improcedência da 

ação, bem como a condenação do autor em litigância de má fé, por meio 

de pedido contraposto. Em que pese às suas alegações, não há 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte do 

requerido. Embora o promovente alegue danos morais em razão da 

morosidade do requerido em propor ação, não há provas suficientes para 

a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que 

se impõe ao presente caso. Entendo que os documentos apresentados 

são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na 

inicial, não há nenhuma prova que o autor de fato entregou ao requerido 

os documentos necessários para a propositura de ação, ou até mesmo 

que tenha assinado procuração e contrato de honorários, restando 

apenas comprovado a entrega de cheque, o qual não demonstra que 

serviço estaria sendo quitado. Ademais o autor não comprova os 

referidos danos que teria sofrido, não se tratando de dano moral in re ipsa 

como alegado. Ressalto a regra do ônus da prova 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 encartada no artigo 373, 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. No que se refere ao pedido 

contraposto de condenação do autor em litigância de má fé, o mesmo 

também deve ser julgado improcedente, uma vez que não resta 

demonstrado nos autos a má fé do autor na presente ação, não tendo 

ainda o requerido comprovado os danos que alega ter sofrido. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, para: - Julgar IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora; - 

Julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto; Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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. 1000249-41.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINO JOSE VICENTE 

REQUERIDO: OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

DIVINO JOSE VICENTE, em desfavor de OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR. Decido. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil 

“que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Em 

síntese sustenta a parte autora que na data de 14/02/2017, procurou o 

requerido para contratar seus serviços advocatícios, para ajuizar uma 

ação de rescisão de contrato com perdas e danos contra o Sr. Genesmar 

Silva da Cunha Junior, sendo confeccionado pelo requerido uma 

notificação extrajudicial datada em 20/02/2017. Afirma em 24/03/2017, 

após cobranças do autor sobre a ação, o requerido lhe disse que 

“precisava do valor referente ao pagamento de despesas judiciais”, ao 

que lhe foi repassado cheque da Cooperativa Sicredi local nº 001187, 

agência 0805, conta corrente nº 11290-9, no valor de R$ 9.540,10 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais e dez centavos). Aduz que passado 

alguns meses e após insistentes tentativas sem sucesso de contato com 

o requerido, além de promessas de que o processo estava “caminhando” 

no fórum, procurou outro advogado sendo informado que não possuía 

nenhum processo distribuído em seu nome. Desta feita, na data de 

30/06/2017 adquiriu novos advogados e notificou extrajudicialmente, 

requerendo o valor recebido pelo advogado requerido como promessa de 

pagamento de custas. Consigna que requerido chamou o requerente até 

seu escritório no dia 05/07/2017 e devolveu-lhe a documentação que 

havia sido entregue para o ingresso da ação rescisória, devolvendo o 

valor repassado “para pagamento de custas” (R$ 9.540,10) sem 

acréscimo ou correção, restando evidenciado todo o infortúnio e prejuízo 

experimentado com o retardamento da propositura da ação, que somente 
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foi efetivamente ajuizada em 16/08/2017, com a contratação de outros 

advogados. Requerendo a condenação do requerido pelo dano moral 

causado. O requerido em sua defesa alega que foi procurado pelo autor 

para contratar os serviços profissionais deste para o ingresso de ação 

rescisória de contrato de compra e venda de imóvel rural, ocasião que 

fora providenciado Notificação Extrajudicial do Sr. Genesmar, visando 

assim constituí-lo em mora contratual, com a cobrança de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) para tal serviço, sendo solicitado os demais 

documentos necessários a propositura da lide. Afirma que promoveu o 

depósito em sua conta corrente do cheque entregue pelo autor, no 

aguardo dos demais documentos essenciais a propositura da lide aos 

quais o autor ficará de providenciar cópia e entregar ao advogado 

requerido, bem como, do pagamento dos 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários advocatícios contratados no importe de R$ 82.750,00 (oitenta e 

dois mil, setecentos e cinquenta reais). Contudo, não foram efetuados os 

pagamentos e muito menos justificados a sua não quitação, não tendo 

ainda comparecido para assinar contrato de honorários, restando 

impossível patrocinar os interesses do autor. Requer a improcedência da 

ação, bem como a condenação do autor em litigância de má fé, por meio 

de pedido contraposto. Em que pese às suas alegações, não há 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte do 

requerido. Embora o promovente alegue danos morais em razão da 

morosidade do requerido em propor ação, não há provas suficientes para 

a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que 

se impõe ao presente caso. Entendo que os documentos apresentados 

são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na 

inicial, não há nenhuma prova que o autor de fato entregou ao requerido 

os documentos necessários para a propositura de ação, ou até mesmo 

que tenha assinado procuração e contrato de honorários, restando 

apenas comprovado a entrega de cheque, o qual não demonstra que 

serviço estaria sendo quitado. Ademais o autor não comprova os 

referidos danos que teria sofrido, não se tratando de dano moral in re ipsa 

como alegado. Ressalto a regra do ônus da prova 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 encartada no artigo 373, 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. No que se refere ao pedido 

contraposto de condenação do autor em litigância de má fé, o mesmo 

também deve ser julgado improcedente, uma vez que não resta 

demonstrado nos autos a má fé do autor na presente ação, não tendo 

ainda o requerido comprovado os danos que alega ter sofrido. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, para: - Julgar IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora; - 

Julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto; Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000246-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VILSON EDSON DA SILVA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento de consulta médica. Decido. Afirma a autora, que 

tem dores no ombro direito e em ação ajuizada anteriormente foi concedida 

a realização de ressonância magnética para verificar eventual lesão no 

local indicado. Aduz que, após o exame supracitado, foi indicado realizar 

uma consulta com um ortopedista especialista em ombro, tendo em vista a 

complexidade da enfermidade do paciente e, por não ter condições 

financeiras para arcar com as despesas, solicitou junto à secretaria de 

saúde municipal, sem êxito, A peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. A Reclamada 

Município de Araputanga-MT, foi citada para contestar a presente ação, 

deixando transcorrer in albis o prazo (id. 14751171). Sobre o tema 

disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que DECRETO À REVELIA DA RECLAMADA MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo 

Civil. A parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob alegação de que o poder judiciário não 

compete realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes 

Legislativo e Executivo. O direito à saúde representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado 

para com o direito à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou 

administrativa quando o Estado não desempenhar o seu dever de 

promover e garantir a saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e 

condução das políticas públicas voltadas à concretização dos direitos 

sociais devem ficar a cargo do Legislativo e do Executivo, pela própria 

natureza das atribuições cometidas a tais poderes e para se assegurar a 

liberdade de ação necessária à adequação do projeto constitucional à 

realidade fática da sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses 

poderes não pode ficar à margem do controle judicial. Para Luciane 

Tessler (2005, p.153) o Poder judiciário também está vinculado de forma 

imediata à realização dos direitos fundamentais e diante da omissão do 

legislador ou do administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo 

assumir a função de concretização dos direitos fundamentais do caso em 

tela e conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 
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juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a preliminar suscitada. Passo 

a analisar o mérito. No plano infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 

explicita esse dever. Anuncia que o Sistema Único de Saúde constitui-se 

pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. Não é por 

outra razão que a Suprema Corte decidiu: “(...) 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 da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional...” (STF, Agravo em 

Recurso Extraordinário nº 271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de 

Mello). Assim, não prospera tese defensiva. Cabe ainda consignar que a 

reserva do possível não é capaz de obstar a exigência de direito 

constitucional à vida. Não se desconhece a grave situação financeira dos 

entes federativos, entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o 

primeiro, cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a 

própria existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: 

“Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos 

para pessoa hipossuficiente – Competência concorrente da União, 

Estados e Municípios para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de 

fornecer remédios, equipamentos e tratamentos à população, de forma 

regular c constante, nos termos da prescrição médica, independentemente 

de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. 

Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida - 

Artigos 1º da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da 

Constituição Estadual - Ação procedente - Recursos não providos.” 

(APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de 

DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado 

no sítio www.tj.sp.gov.br). 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. Sendo assim, em 

análise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que o caso não se trata de urgência, 

contudo foi recomendado a realização do tratamento com brevidade, (id. 

10664352). Foi deferido o pedido liminar, sendo determinado que as 

requeridas providenciem consulta com um MÉDICO ORTOPEDISTA 

ESPECIALISTA EM OMBRO, id. 11279188, contudo, não foi cumprida pelas 

requeridas. 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 

a consulta médica necessária de modo a garantir à paciente a sobrevida e 

uma melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância do exame para preservação da vida e saúde 

da parte autora, apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das 

reclamadas em fornece-lo. 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. Ante a negativa das requerida em cumprir a liminar, o requerente 

anexa aos autos orçamentos do medicamento no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), (id 13318376), requerendo bloqueio do valor. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA 

REQUERIDA MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, nos termos do artigo 344 do 

NCPC; - DETERMINAR que as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, promovam o 

fornecimento de consulta com MÉDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM 

OMBRO, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 10 (dez) dias corridos da intimação, sob 

pena de bloqueio/sequestro. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000246-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VILSON EDSON DA SILVA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento de consulta médica. Decido. Afirma a autora, que 

tem dores no ombro direito e em ação ajuizada anteriormente foi concedida 

a realização de ressonância magnética para verificar eventual lesão no 

local indicado. Aduz que, após o exame supracitado, foi indicado realizar 

uma consulta com um ortopedista especialista em ombro, tendo em vista a 

complexidade da enfermidade do paciente e, por não ter condições 

financeiras para arcar com as despesas, solicitou junto à secretaria de 

saúde municipal, sem êxito, A peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. A Reclamada 

Município de Araputanga-MT, foi citada para contestar a presente ação, 

deixando transcorrer in albis o prazo (id. 14751171). Sobre o tema 

disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que DECRETO À REVELIA DA RECLAMADA MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo 

Civil. A parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob alegação de que o poder judiciário não 

compete realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes 

Legislativo e Executivo. O direito à saúde representa consequência 
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constitucional indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado 

para com o direito à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou 

administrativa quando o Estado não desempenhar o seu dever de 

promover e garantir a saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e 

condução das políticas públicas voltadas à concretização dos direitos 

sociais devem ficar a cargo do Legislativo e do Executivo, pela própria 

natureza das atribuições cometidas a tais poderes e para se assegurar a 

liberdade de ação necessária à adequação do projeto constitucional à 

realidade fática da sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses 

poderes não pode ficar à margem do controle judicial. Para Luciane 

Tessler (2005, p.153) o Poder judiciário também está vinculado de forma 

imediata à realização dos direitos fundamentais e diante da omissão do 

legislador ou do administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo 

assumir a função de concretização dos direitos fundamentais do caso em 

tela e conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a preliminar suscitada. Passo 

a analisar o mérito. No plano infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 

explicita esse dever. Anuncia que o Sistema Único de Saúde constitui-se 

pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. Não é por 

outra razão que a Suprema Corte decidiu: “(...) 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 da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional...” (STF, Agravo em 

Recurso Extraordinário nº 271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de 

Mello). Assim, não prospera tese defensiva. Cabe ainda consignar que a 

reserva do possível não é capaz de obstar a exigência de direito 

constitucional à vida. Não se desconhece a grave situação financeira dos 

entes federativos, entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o 

primeiro, cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a 

própria existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: 

“Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos 

para pessoa hipossuficiente – Competência concorrente da União, 

Estados e Municípios para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de 

fornecer remédios, equipamentos e tratamentos à população, de forma 

regular c constante, nos termos da prescrição médica, independentemente 

de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. 

Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida - 

Artigos 1º da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da 

Constituição Estadual - Ação procedente - Recursos não providos.” 

(APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de 

DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado 

no sítio www.tj.sp.gov.br). 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. Sendo assim, em 

análise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que o caso não se trata de urgência, 

contudo foi recomendado a realização do tratamento com brevidade, (id. 

10664352). Foi deferido o pedido liminar, sendo determinado que as 

requeridas providenciem consulta com um MÉDICO ORTOPEDISTA 

ESPECIALISTA EM OMBRO, id. 11279188, contudo, não foi cumprida pelas 

requeridas. 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 

a consulta médica necessária de modo a garantir à paciente a sobrevida e 

uma melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância do exame para preservação da vida e saúde 

da parte autora, apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das 

reclamadas em fornece-lo. 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. Ante a negativa das requerida em cumprir a liminar, o requerente 

anexa aos autos orçamentos do medicamento no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), (id 13318376), requerendo bloqueio do valor. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA 

REQUERIDA MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, nos termos do artigo 344 do 

NCPC; - DETERMINAR que as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, promovam o 

fornecimento de consulta com MÉDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM 

OMBRO, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 10 (dez) dias corridos da intimação, sob 

pena de bloqueio/sequestro. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000246-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VILSON EDSON DA SILVA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento de consulta médica. Decido. Afirma a autora, que 

tem dores no ombro direito e em ação ajuizada anteriormente foi concedida 

a realização de ressonância magnética para verificar eventual lesão no 

local indicado. Aduz que, após o exame supracitado, foi indicado realizar 

uma consulta com um ortopedista especialista em ombro, tendo em vista a 

complexidade da enfermidade do paciente e, por não ter condições 

financeiras para arcar com as despesas, solicitou junto à secretaria de 

saúde municipal, sem êxito, A peça inicial veio, acompanhada de diversos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 467 de 657



documentos médicos que demonstram o suso narrado. A Reclamada 

Município de Araputanga-MT, foi citada para contestar a presente ação, 

deixando transcorrer in albis o prazo (id. 14751171). Sobre o tema 

disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que DECRETO À REVELIA DA RECLAMADA MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo 

Civil. A parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob alegação de que o poder judiciário não 

compete realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes 

Legislativo e Executivo. O direito à saúde representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado 

para com o direito à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou 

administrativa quando o Estado não desempenhar o seu dever de 

promover e garantir a saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e 

condução das políticas públicas voltadas à concretização dos direitos 

sociais devem ficar a cargo do Legislativo e do Executivo, pela própria 

natureza das atribuições cometidas a tais poderes e para se assegurar a 

liberdade de ação necessária à adequação do projeto constitucional à 

realidade fática da sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses 

poderes não pode ficar à margem do controle judicial. Para Luciane 

Tessler (2005, p.153) o Poder judiciário também está vinculado de forma 

imediata à realização dos direitos fundamentais e diante da omissão do 

legislador ou do administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo 

assumir a função de concretização dos direitos fundamentais do caso em 

tela e conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a preliminar suscitada. Passo 

a analisar o mérito. No plano infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 

explicita esse dever. Anuncia que o Sistema Único de Saúde constitui-se 

pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. Não é por 

outra razão que a Suprema Corte decidiu: “(...) 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 da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional...” (STF, Agravo em 

Recurso Extraordinário nº 271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de 

Mello). Assim, não prospera tese defensiva. Cabe ainda consignar que a 

reserva do possível não é capaz de obstar a exigência de direito 

constitucional à vida. Não se desconhece a grave situação financeira dos 

entes federativos, entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o 

primeiro, cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a 

própria existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: 

“Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos 

para pessoa hipossuficiente – Competência concorrente da União, 

Estados e Municípios para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de 

fornecer remédios, equipamentos e tratamentos à população, de forma 

regular c constante, nos termos da prescrição médica, independentemente 

de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. 

Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida - 

Artigos 1º da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da 

Constituição Estadual - Ação procedente - Recursos não providos.” 

(APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de 

DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado 

no sítio www.tj.sp.gov.br). 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. Sendo assim, em 

análise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que o caso não se trata de urgência, 

contudo foi recomendado a realização do tratamento com brevidade, (id. 

10664352). Foi deferido o pedido liminar, sendo determinado que as 

requeridas providenciem consulta com um MÉDICO ORTOPEDISTA 

ESPECIALISTA EM OMBRO, id. 11279188, contudo, não foi cumprida pelas 

requeridas. 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 

a consulta médica necessária de modo a garantir à paciente a sobrevida e 

uma melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância do exame para preservação da vida e saúde 

da parte autora, apresenta-se inconcebível a negativa administrativa das 

reclamadas em fornece-lo. 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. Ante a negativa das requerida em cumprir a liminar, o requerente 

anexa aos autos orçamentos do medicamento no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), (id 13318376), requerendo bloqueio do valor. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA 

REQUERIDA MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, nos termos do artigo 344 do 

NCPC; - DETERMINAR que as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, promovam o 

fornecimento de consulta com MÉDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM 

OMBRO, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 10 (dez) dias corridos da intimação, sob 

pena de bloqueio/sequestro. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em 

julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000055-41.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDEMIR JOSE DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 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 nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que possui linha móvel n. (65) 9 9633-4409 no plano 

pós-pago, solicitou a troca desse para outro mais conveniente a si, a qual 

foi negada sob a alegação de que havia débitos em aberto referente aos 

meses de março e abril de 2015, o que afirma já estarem quitadas, 

sofrendo danos com a conduta da reclamada. Afirma que tentou resolver 

administrativamente, contudo, anexando protocolo e Boletim de 

Ocorrência. Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela 

Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte 

Reclamada em contestação defende ausência de provas dos fatos 

constitutivos do direito da parte autora, ausência do dever de reparar, 

estando a linha cancelada e sem débitos em aberto. Alega ainda 

inexistência de danos morais bem como, pugna pela improcedência dos 

pedidos insertos na inicial. Liminar INDEFERIDA, id. 9046182. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial 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. Verifica-se que o autor anexou comprovante de 

pagamento das faturas referente aos meses de março e abril de 2015, id. 

5845404, não tendo a requerida comprovando a existência dos débitos. 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, não tendo sequer contestado os comprovantes de 

pagamento anexados pelo autor na exordial. Restando caracterizada a 

falha e a abusividade na prestação de seus serviços, a declaração e 

inexistência de débitos deve ser julgada procedente. No que concerne aos 

danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais 

não ocorreram, pois não houve cobrança, conforme afirmado pelo próprio 

autor em sua inicial, tampouco inclusão em cadastro de inadimplentes, ou 

qualquer situação capaz de colocar o autor em situação de humilhação ou 

prejuízos, tendo alegado recusa da requerida em efetuar a troca de plano, 

contudo, não comprou suas alegações. Não é o pequeno percalço, fato do 

qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da vítima. 

É sabido que todos, considerados a organização da sociedade em que 

vivem, a experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o 

ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou menor 

eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar com contrariedades a 

que certamente estamos sujeitos. O dano moral que se quer ver 

indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, 

aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). Embora o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido de dano moral é medida que se 

impõe ao presente caso. Na realidade, os fatos narrados na inicial não 

ultrapassaram a esfera de aborrecimentos, ainda que grandes, mas estes 

não atingem valores personalíssimos protegidos pela norma constitucional, 

que assegura a reparabilidade do dano moral (artigo 5º, inciso X da Carta 

Magna). 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 (faturas de 

março e abril de 2015), 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; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000055-41.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDEMIR JOSE DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 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 nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que possui linha móvel n. (65) 9 9633-4409 no plano 

pós-pago, solicitou a troca desse para outro mais conveniente a si, a qual 
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foi negada sob a alegação de que havia débitos em aberto referente aos 

meses de março e abril de 2015, o que afirma já estarem quitadas, 

sofrendo danos com a conduta da reclamada. Afirma que tentou resolver 

administrativamente, contudo, anexando protocolo e Boletim de 

Ocorrência. Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela 

Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte 

Reclamada em contestação defende ausência de provas dos fatos 

constitutivos do direito da parte autora, ausência do dever de reparar, 

estando a linha cancelada e sem débitos em aberto. Alega ainda 

inexistência de danos morais bem como, pugna pela improcedência dos 

pedidos insertos na inicial. Liminar INDEFERIDA, id. 9046182. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial 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. Verifica-se que o autor anexou comprovante de 

pagamento das faturas referente aos meses de março e abril de 2015, id. 

5845404, não tendo a requerida comprovando a existência dos débitos. 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, não tendo sequer contestado os comprovantes de 

pagamento anexados pelo autor na exordial. Restando caracterizada a 

falha e a abusividade na prestação de seus serviços, a declaração e 

inexistência de débitos deve ser julgada procedente. No que concerne aos 

danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais 

não ocorreram, pois não houve cobrança, conforme afirmado pelo próprio 

autor em sua inicial, tampouco inclusão em cadastro de inadimplentes, ou 

qualquer situação capaz de colocar o autor em situação de humilhação ou 

prejuízos, tendo alegado recusa da requerida em efetuar a troca de plano, 

contudo, não comprou suas alegações. Não é o pequeno percalço, fato do 

qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da vítima. 

É sabido que todos, considerados a organização da sociedade em que 

vivem, a experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o 

ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou menor 

eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar com contrariedades a 

que certamente estamos sujeitos. O dano moral que se quer ver 

indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, 

aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). Embora o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido de dano moral é medida que se 

impõe ao presente caso. Na realidade, os fatos narrados na inicial não 

ultrapassaram a esfera de aborrecimentos, ainda que grandes, mas estes 

não atingem valores personalíssimos protegidos pela norma constitucional, 

que assegura a reparabilidade do dano moral (artigo 5º, inciso X da Carta 

Magna). 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 (faturas de 

março e abril de 2015), 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; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (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. 8010066-10.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA em 

desfavor de SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME. Relatório 

dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 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. Incumbe à parte ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços de telefonia, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise 

do mérito. Em suma, sustenta a parte autora que realizou consulta junto ao 

Sistema Único de Saúde-SUS, porque sentia fortes dores de cabeça e 9 

(nove) meses após a consulta fora agendado um exame de tomografia 

para dia 24/11/2016, às 7h00min, no Hospital Regional, tendo 

contratado/reservado o serviço de transporte da reclamada para o 

Município de Cáceres-MT, contudo a mesma não passou para pegá-lo na 

madrugada do dia 24/11/2016 e, por isso, perdeu o agendamento, assim 

como não tem data prevista para a realização do exame pelo sistema 

público de saúde. Anexou Boletim de Ocorrência, bem como documentos 

de agendamento exame. Requereu em sede de liminar, que a requerida 

fosse condenada a pagar o valor de R$ 600,00, para custear um exame 

de tomografia, sendo a liminar indeferida, bem como o ônus da prova não 

invertido, id 5370842. Por outro lado, em contestação, a parte ré alega que 

não houve a contratação de seus serviços, não tendo o autor anexado 

bilhete de contratação, sendo que não realiza transporte no referido 

trecho (Araputanga x Cáceres) por ausência de autorização dos órgãos 

competentes. Por fim, alega inexistência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às suas 

alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração do ato 

ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Entendo que os documentos 

apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos 
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elencados na inicial, não há nenhuma prova da contratação dos serviços 

da requerida na data mencionada pelo autor. 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. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou a autora fazer. 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 encartada no artigo 373, 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. No que se refere ao pedido de litigância de má fé, deve 

ser julgado improcedente, por não restar demonstrado nos autos as 

hipóteses previstas no CPC. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (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. 8010066-10.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA em 

desfavor de SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME. Relatório 

dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 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. Incumbe à parte ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços de telefonia, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise 

do mérito. Em suma, sustenta a parte autora que realizou consulta junto ao 

Sistema Único de Saúde-SUS, porque sentia fortes dores de cabeça e 9 

(nove) meses após a consulta fora agendado um exame de tomografia 

para dia 24/11/2016, às 7h00min, no Hospital Regional, tendo 

contratado/reservado o serviço de transporte da reclamada para o 

Município de Cáceres-MT, contudo a mesma não passou para pegá-lo na 

madrugada do dia 24/11/2016 e, por isso, perdeu o agendamento, assim 

como não tem data prevista para a realização do exame pelo sistema 

público de saúde. Anexou Boletim de Ocorrência, bem como documentos 

de agendamento exame. Requereu em sede de liminar, que a requerida 

fosse condenada a pagar o valor de R$ 600,00, para custear um exame 

de tomografia, sendo a liminar indeferida, bem como o ônus da prova não 

invertido, id 5370842. Por outro lado, em contestação, a parte ré alega que 

não houve a contratação de seus serviços, não tendo o autor anexado 

bilhete de contratação, sendo que não realiza transporte no referido 

trecho (Araputanga x Cáceres) por ausência de autorização dos órgãos 

competentes. Por fim, alega inexistência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às suas 

alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração do ato 

ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Entendo que os documentos 

apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos 

elencados na inicial, não há nenhuma prova da contratação dos serviços 

da requerida na data mencionada pelo autor. 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. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou a autora fazer. 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 encartada no artigo 373, 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. No que se refere ao pedido de litigância de má fé, deve 

ser julgado improcedente, por não restar demonstrado nos autos as 

hipóteses previstas no CPC. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 
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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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VAMILDA BERNADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000082-24.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VAMILDA BERNADO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por VAMILDA BERNADO RODRIGUES em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei 

n.º 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. 

Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços de telefonia, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Inexistindo preliminares, passo a análise do 

mérito. Em suma, sustenta a parte autora que possui linha móvel nº (65) 9 

9610-7719, na modalidade/plano VIVO CONTROLE, com contraprestação 

mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), cuja 

fatura do mês 9/2016, não adimpliu no vencimento e os serviços da linha 

móvel foram bloqueados, adimplindo-a em fevereiro de 2017, com o 

objetivo de reativar os serviços, contudo, não houve o restabelecimento, 

sofrendo danos com a conduta da reclamada. Por outro lado, em 

contestação, a parte ré alega ausência de culpa, ante a existência de 

débitos que geraram o bloqueio. Por fim, alega inexistência do dever de 

indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o 

dever de reparação. O pedido de inversão do ônus da prova, bem como o 

pedido liminar foram indeferidos, (id. 9046273) Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Entendo que os documentos apresentados são 

insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial. 

Não há nenhuma prova da inexistência de outros débitos capazes de 

gerar a manutenção do bloqueio da linha. Conforme confessado pela parte 

autora, a fatura referente ao mês 09/2016 somente foi paga 5 meses após 

o vencimento e, apesar das alegações do autor de que a linha foi 

bloqueada, este não faz nenhuma prova da cessão imediata da prestação 

dos serviços, bem como da inexistência de faturas em aberto. 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. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 

Ainda, em não se tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja 

comprovação pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o 

que não logrou a autora fazer. 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 encartada no artigo 

373, 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. No que se refere ao pedido de litigância de má fé o 

mesmo deve ser julgado improcedente, por não restar demonstrado nos 

autos as hipóteses previstas no CPC. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Deixo de condenar 

a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VAMILDA BERNADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000082-24.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VAMILDA BERNADO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por VAMILDA BERNADO RODRIGUES em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei 
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n.º 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. 

Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços de telefonia, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Inexistindo preliminares, passo a análise do 

mérito. Em suma, sustenta a parte autora que possui linha móvel nº (65) 9 

9610-7719, na modalidade/plano VIVO CONTROLE, com contraprestação 

mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), cuja 

fatura do mês 9/2016, não adimpliu no vencimento e os serviços da linha 

móvel foram bloqueados, adimplindo-a em fevereiro de 2017, com o 

objetivo de reativar os serviços, contudo, não houve o restabelecimento, 

sofrendo danos com a conduta da reclamada. Por outro lado, em 

contestação, a parte ré alega ausência de culpa, ante a existência de 

débitos que geraram o bloqueio. Por fim, alega inexistência do dever de 

indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita apta a ensejar o 

dever de reparação. O pedido de inversão do ônus da prova, bem como o 

pedido liminar foram indeferidos, (id. 9046273) Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Entendo que os documentos apresentados são 

insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial. 

Não há nenhuma prova da inexistência de outros débitos capazes de 

gerar a manutenção do bloqueio da linha. Conforme confessado pela parte 

autora, a fatura referente ao mês 09/2016 somente foi paga 5 meses após 

o vencimento e, apesar das alegações do autor de que a linha foi 

bloqueada, este não faz nenhuma prova da cessão imediata da prestação 

dos serviços, bem como da inexistência de faturas em aberto. 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. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 

Ainda, em não se tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja 

comprovação pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o 

que não logrou a autora fazer. 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 encartada no artigo 

373, 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. No que se refere ao pedido de litigância de má fé o 

mesmo deve ser julgado improcedente, por não restar demonstrado nos 

autos as hipóteses previstas no CPC. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Deixo de condenar 

a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000126-43.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARLENE TEODORO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARLENE TEODORO DE SOUZA 

contra TELEFONICA BRASIL S/A. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo 

Civil. INDEFIRO a preliminar de ausência de interesse de agir, sob alegação 

de que a parte autora “não tentou solucionar sua irresignação pelas vias 

administrativas, não tendo apresentado um número de protocolo”, haja 

vista que a parte apresentou 3 números de protocolo, comprovando que 

tentou resolver administrativamente junto a requerida. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a 

parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de 

telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa 

do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em suma, a parte autora sustentou que é cliente da 

reclamada e possuidora da linha móvel nº (65) 9 9604-8166, cujo plano 

seria o pós-pago VIVO CONTROLE 700Mb – 20 MIN, mediante 

contraprestação mensal de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos). Contudo passou a se deparar com a exigência de mais R$ 

11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), decorrente de pacote de 

serviços não contratado, cujo contato extrajudicial para o cancelamento e 

restituição não sanou o problema, sofrendo danos. De outro lado, a parte 

ré alega contração dos “Serviços de Terceiros”, por meio de SMS, não 

existindo danos a serem indenizados. Por fim, requer a improcedência da 

presente ação. O pedido liminar, bem como a inversão do ônus da prova, 

foram DEFERIDOS, id. 9046471. Após detida analise dos autos, entendo 

que razão assiste a parte autora. Verifica-se que, a parte ré alega que as 

cobranças do referido “SERVIÇOS DE TERCEIROS – VIVO INTERNET 

REDES SOCIAIS”, foi contratado pelo autor, via SMS, contudo, não traz em 

sua defesa nenhuma prova da referida contratação, sequer o dia que tal 

serviço foi adquirido. Portanto, do ônus da prova à parte ré não se 

desincumbiu– art. 6º, VIII, do CDC, vez que, a contestação foi apresentada 

carecendo de documentos imprescindíveis aptos a afastar a pretensão 
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autoral. Pelo contrário, o contexto probatório trazido aos autos pela defesa 

ratifica as alegações da parte consumidora. Reputa-se assim inexistente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes no que se refere ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – VIVO INTERNET REDES SOCIAIS”, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Verifica-se, 

que resta comprovado nos autos os requisitos autorizadores da 

devolução em dobro dos valores cobrado indevidamente e pagos pelo 

autor/consumidor, bem como a má fé da requerida em embutir nas faturas 

serviços não contratados pelo consumidor. Portando defiro a repetição de 

indébito e determino a restituição do valor de R$ 47,96 (quarenta e sete 

reais e noventa e seis centavos), cobrados e pagos indevidamente, em 

sua forma dobrada. Quanto à alegação de que na situação em tela não há 

o dano moral, tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o 

acontecimento espelhado nos autos, em que a parte promovida realizou 

cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a prestação de seus serviços 

de forma eficiente, e adequada, ensejou transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua 

dignidade. Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de 

consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral 

implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, 

fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige 

lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos deveres 

anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: · TORNAR 

DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, para o fim de 

suspender a cobrança/exigência do serviço denominado “VIVO INTERNET 

REDES SOCIAIS”, da linha móvel nº (65) 9 9604-8166, cujo plano seria o 

pós-pago VIVO CONTROLE 700Mb – 20 MIN, id. 9046471; · CONDENAR a 

reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, já em dobro – 

Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

95,92 (noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000126-43.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARLENE TEODORO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARLENE TEODORO DE SOUZA 

contra TELEFONICA BRASIL S/A. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo 

Civil. INDEFIRO a preliminar de ausência de interesse de agir, sob alegação 

de que a parte autora “não tentou solucionar sua irresignação pelas vias 

administrativas, não tendo apresentado um número de protocolo”, haja 

vista que a parte apresentou 3 números de protocolo, comprovando que 

tentou resolver administrativamente junto a requerida. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a 
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parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de 

telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa 

do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em suma, a parte autora sustentou que é cliente da 

reclamada e possuidora da linha móvel nº (65) 9 9604-8166, cujo plano 

seria o pós-pago VIVO CONTROLE 700Mb – 20 MIN, mediante 

contraprestação mensal de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos). Contudo passou a se deparar com a exigência de mais R$ 

11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), decorrente de pacote de 

serviços não contratado, cujo contato extrajudicial para o cancelamento e 

restituição não sanou o problema, sofrendo danos. De outro lado, a parte 

ré alega contração dos “Serviços de Terceiros”, por meio de SMS, não 

existindo danos a serem indenizados. Por fim, requer a improcedência da 

presente ação. O pedido liminar, bem como a inversão do ônus da prova, 

foram DEFERIDOS, id. 9046471. Após detida analise dos autos, entendo 

que razão assiste a parte autora. Verifica-se que, a parte ré alega que as 

cobranças do referido “SERVIÇOS DE TERCEIROS – VIVO INTERNET 

REDES SOCIAIS”, foi contratado pelo autor, via SMS, contudo, não traz em 

sua defesa nenhuma prova da referida contratação, sequer o dia que tal 

serviço foi adquirido. Portanto, do ônus da prova à parte ré não se 

desincumbiu– art. 6º, VIII, do CDC, vez que, a contestação foi apresentada 

carecendo de documentos imprescindíveis aptos a afastar a pretensão 

autoral. Pelo contrário, o contexto probatório trazido aos autos pela defesa 

ratifica as alegações da parte consumidora. Reputa-se assim inexistente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes no que se refere ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – VIVO INTERNET REDES SOCIAIS”, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A jurisprudência das 

Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Verifica-se, 

que resta comprovado nos autos os requisitos autorizadores da 

devolução em dobro dos valores cobrado indevidamente e pagos pelo 

autor/consumidor, bem como a má fé da requerida em embutir nas faturas 

serviços não contratados pelo consumidor. Portando defiro a repetição de 

indébito e determino a restituição do valor de R$ 47,96 (quarenta e sete 

reais e noventa e seis centavos), cobrados e pagos indevidamente, em 

sua forma dobrada. Quanto à alegação de que na situação em tela não há 

o dano moral, tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o 

acontecimento espelhado nos autos, em que a parte promovida realizou 

cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a prestação de seus serviços 

de forma eficiente, e adequada, ensejou transtornos que ultrapassaram a 

esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua 

dignidade. Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de 

consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral 

implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, 

fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige 

lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos deveres 

anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: · TORNAR 

DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, para o fim de 

suspender a cobrança/exigência do serviço denominado “VIVO INTERNET 

REDES SOCIAIS”, da linha móvel nº (65) 9 9604-8166, cujo plano seria o 

pós-pago VIVO CONTROLE 700Mb – 20 MIN, id. 9046471; · CONDENAR a 

reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, já em dobro – 

Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

95,92 (noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(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. 1000158-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO SIMAO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM E DANOS MORAIS proposta 

por ANTONIO SIMAO em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise 

do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a 

parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

ter adquirido na data de 28/03/2016, um aparelho celular CLARO ZTE A460 

DUAL PRT.PRETO, cujo valor era de R$ 931,86 (novecentos e trinta e um 

reais e oitenta e seis centavos) dividido em nove vezes sem juros. Afirma 

que após alguns meses o produto apresentou vício, tendo procurado a 

requerida Dismobras, ocasião em que solicitaram e retiveram o aparelho 

celular, sob alegação de envio à assistência. Contudo, o aparelho foi 

devolvido após 40 dias com o mesmo problema, tendo a requerida 

novamente enviado o aparelho para assistência, porém, passado 30 dias 

do envio o autor verificou que o aparelho havia sido remetido para a 

cidade de Campo Novo dos Parecis-MT, demorando mais de 53 dias para 

retornar. Alega que Documento Auxiliar da Nota Fiscal (DANFE) do 

aparelho celular, verificou-se que o valor que nela constado é diferente do 

valor do produto que foi vendido a ele sendo que o valor consta na nota é 

de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). 

Circunstância que fez o Requerente a procurar a empresa que se negou a 

realizar a alteração no DANFE. Aduz que procurou a requerida para fazer 

jus ao seu direito de troca, ante a demora de mais de 30 dias para 

devolução, contudo, lhe foi negado, tendo acionado o PROCON local, 

entretanto a requerida não compareceu em nenhuma das 2 audiências 

designadas, estando sem o produto até a presente data. Razões pelas 

quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Fora designada 

audiência de conciliação, tendo a reclamada apresentado proposta de 

acordo, a qual não foi aceita pelo requerente, id. 94063 86. Em sede de 

contestação, a parte ré DISMOBRAS, pugna pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada sob o argumento de que a responsabilidade pelo 

defeito no produto é da fabricante. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou 

vício de qualidade dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso. Verifica-se que, a requerida não negou a existência 

do problema no aparelho adquirido, contudo, não comprova que 

solucionou os problemas do consumidor, sendo que o aparelho foi enviado 

por 2 vezes a assistência técnica onde permaneceu por mais de 30 dias, 

cabendo a requerida prover a restituição do valor pago pelo autor ou a 

substituição do aparelho, nos termos do artigo 18 do CDC, o que não fora 

feito, gerando dever de indenizar. No que se refere a alegação de 

ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista, que se trata de 

comerciante, que integra a cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício do produto ainda que o fabricante seja 

conhecido, mas mal identificado ou inacessível ao consumidor, como é o 

caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do 

que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de acordo com o 

disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante 

é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com todas as 

demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de 

qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, 

como dito, não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho 

celular é um bem indispensável para comunicação não só telefônica e 

eletrônica, mas também, utilizado como forma de trabalho ou 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 931,86 (novecentos e trinta e um reais 

e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 
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Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(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. 1000158-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO SIMAO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM E DANOS MORAIS proposta 

por ANTONIO SIMAO em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise 

do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a 

parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

ter adquirido na data de 28/03/2016, um aparelho celular CLARO ZTE A460 

DUAL PRT.PRETO, cujo valor era de R$ 931,86 (novecentos e trinta e um 

reais e oitenta e seis centavos) dividido em nove vezes sem juros. Afirma 

que após alguns meses o produto apresentou vício, tendo procurado a 

requerida Dismobras, ocasião em que solicitaram e retiveram o aparelho 

celular, sob alegação de envio à assistência. Contudo, o aparelho foi 

devolvido após 40 dias com o mesmo problema, tendo a requerida 

novamente enviado o aparelho para assistência, porém, passado 30 dias 

do envio o autor verificou que o aparelho havia sido remetido para a 

cidade de Campo Novo dos Parecis-MT, demorando mais de 53 dias para 

retornar. Alega que Documento Auxiliar da Nota Fiscal (DANFE) do 

aparelho celular, verificou-se que o valor que nela constado é diferente do 

valor do produto que foi vendido a ele sendo que o valor consta na nota é 

de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). 

Circunstância que fez o Requerente a procurar a empresa que se negou a 

realizar a alteração no DANFE. Aduz que procurou a requerida para fazer 

jus ao seu direito de troca, ante a demora de mais de 30 dias para 

devolução, contudo, lhe foi negado, tendo acionado o PROCON local, 

entretanto a requerida não compareceu em nenhuma das 2 audiências 

designadas, estando sem o produto até a presente data. Razões pelas 

quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Fora designada 

audiência de conciliação, tendo a reclamada apresentado proposta de 

acordo, a qual não foi aceita pelo requerente, id. 94063 86. Em sede de 

contestação, a parte ré DISMOBRAS, pugna pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada sob o argumento de que a responsabilidade pelo 

defeito no produto é da fabricante. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou 

vício de qualidade dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso. Verifica-se que, a requerida não negou a existência 

do problema no aparelho adquirido, contudo, não comprova que 

solucionou os problemas do consumidor, sendo que o aparelho foi enviado 

por 2 vezes a assistência técnica onde permaneceu por mais de 30 dias, 

cabendo a requerida prover a restituição do valor pago pelo autor ou a 

substituição do aparelho, nos termos do artigo 18 do CDC, o que não fora 

feito, gerando dever de indenizar. No que se refere a alegação de 

ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista, que se trata de 

comerciante, que integra a cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício do produto ainda que o fabricante seja 

conhecido, mas mal identificado ou inacessível ao consumidor, como é o 

caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do 

que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de acordo com o 

disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante 

é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com todas as 

demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de 

qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 
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de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, 

como dito, não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. Com relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho 

celular é um bem indispensável para comunicação não só telefônica e 

eletrônica, mas também, utilizado como forma de trabalho ou 

entretenimento, não configurando mero dissabor os fatos narrados nos 

autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO 

APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral 

caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a 

possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do 

defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, 

o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, 

tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em 

vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 931,86 (novecentos e trinta e um reais 

e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva pelo adimplemento 

proferida com trânsito em julgado em que a parte BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA pugna por exigência de multa cominatória/astreinte que 

afirma decorrente de negativação/inscrição da fatura com vencimento em 

abril de 2015 e inclusão em maio de 2017, a qual teria sido objeto da ação, 

análise ou julgamento por quem me antecedeu. Ocorre que a magistrada 

que me antecedeu determinou a "suspensão das cobranças indevidas, 

passando a cobrar somente o valor contratado pela parte requerente, 

relativamente às linhas telefônicas (65) 9973-3839/(66) 9938-7044", 

sendo regular a cobrança/exigência do valor contratado pela parte 

reclamante, mormente diante da utilização no período, não localizando o 

magistrado subscreve a prova desse pagamento, ônus que é do 

consumidor/autor. Isso posto, por ora, indefiro o pedido de processamento 

e DETERMINO a intimação da parte autora/reclamante, através do(a) 

advogado(a) para que faça a juntada/comprovação de que efetivamente 

adimpliu/pagou a parcela regular e devida pelo serviço de telefonia móvel 

contratado no período objeto da lide, retornando-me para análise e 

eventualmente realizar a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos 

através do sistema SERASAJUD. Sem prejuízo disso, intime a parte 

adversa, também através do(a) advogado(a), para ciência e, querendo, 

manifestar em 5 (cinco) dias. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 

19 de junho de 2018 - 09:54:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010080-62.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010080-62.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO com sentença extintiva pelo adimplemento 

proferida com trânsito em julgado em que a parte BRUNO LEONARDO 

ANDRADE ROSA pugna por exigência de multa cominatória/astreinte que 

afirma decorrente de negativação/inscrição da fatura com vencimento em 

abril de 2015 e inclusão em maio de 2017, a qual teria sido objeto da ação, 

análise ou julgamento por quem me antecedeu. Ocorre que a magistrada 

que me antecedeu determinou a "suspensão das cobranças indevidas, 

passando a cobrar somente o valor contratado pela parte requerente, 

relativamente às linhas telefônicas (65) 9973-3839/(66) 9938-7044", 

sendo regular a cobrança/exigência do valor contratado pela parte 

reclamante, mormente diante da utilização no período, não localizando o 

magistrado subscreve a prova desse pagamento, ônus que é do 

consumidor/autor. Isso posto, por ora, indefiro o pedido de processamento 

e DETERMINO a intimação da parte autora/reclamante, através do(a) 

advogado(a) para que faça a juntada/comprovação de que efetivamente 

adimpliu/pagou a parcela regular e devida pelo serviço de telefonia móvel 

contratado no período objeto da lide, retornando-me para análise e 

eventualmente realizar a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos 

através do sistema SERASAJUD. Sem prejuízo disso, intime a parte 

adversa, também através do(a) advogado(a), para ciência e, querendo, 

manifestar em 5 (cinco) dias. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 

19 de junho de 2018 - 09:54:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(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. 1000195-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OSWALDO ALVAREZ 

DE CAMPOS JUNIOR em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada, tendo em vista, que se trata de comerciante, que integra a 

cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder 

pelo vício do produto ainda que o fabricante seja conhecido, mas mal 

identificado ou inacessível ao consumidor, como é o caso. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de 

Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do que 

sustenta a ré comerciante do produto em questão, de acordo com o 

disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante 

é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com todas as 

demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de 

qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. 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. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

ter adquirido na data de 08/07/2017, um aparelho de ar condicionado, o 

qual ao ser instalado na data de 10/07/2017, constatou-se que viera com 

defeito - furo na evaporizadora, vazando todo o gás -, tendo procurado a 

requerida para troca do produto, contudo, teve sua solicitação negada. 

Afirma que após muita insistência e reclamações a requerida enviou um 

técnico da cidade de São José dos Quatro Marcos, o qual efetuou o 

reparo, e fora feita a instalação do referido ar condicionado, todavia, na 

data de 10/09/2017, mais uma vez o aparelho de ar condicionado 

tornou-se impróprio ao uso, ou seja, o evaporizador não acionava, e via 

de consequência não se tem um ar condicionado em pleno funcionamento 

Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a parte ré DISMOBRAS, pugna pela improcedência 

dos pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada sob o argumento de que a responsabilidade pelo 

defeito no produto é da fabricante. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou 

vício de qualidade dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso. Verifica-se que, a requerida não negou a existência 

do problema no aparelho de ar condicionado adquirido, contudo, não 

comprova que solucionou os problemas do consumidor, sendo que o 

aparelho foi enviado para a assistência técnica, contudo voltou a 

apresentar o mesmo problema, cabendo a requerida prover a restituição 

do valor pago pelo autor ou a substituição do aparelho, nos termos do 

artigo 18 do CDC, o que não fora feito, gerando dever de indenizar. Com 

relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular é um bem 

indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas 

também, utilizado como forma de trabalho ou entretenimento, não 

configurando mero dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é 

o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 
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comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada SUBSTITUIR o produto que apresentou vício de 

qualidade – aparelho de ar condicionado - por outro igual ou melhor à 

escolha da reclamante, ou efetuar a devolução do dinheiro pago pela parte 

autora, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405, nos termos do artigo 18, § 1º incisos I e II do CDC, no prazo de 15 

(quinze) dias; - CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - O fornecedor, caso queira, poderá realizar 

o resgate/retirada do produto que apresentou vício, caso ainda não o 

tenha feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor em 

decorrência da extinção do contrato, o qual deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a partir do pagamento/adimplemento da 

obrigação, sob pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a 

mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado/configurar o abandono 

- art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto em favor do 

consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem após o 

decurso do prazo in albis – Lei n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 

5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(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. 1000195-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OSWALDO ALVAREZ 

DE CAMPOS JUNIOR em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada, tendo em vista, que se trata de comerciante, que integra a 

cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder 

pelo vício do produto ainda que o fabricante seja conhecido, mas mal 

identificado ou inacessível ao consumidor, como é o caso. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de 

Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do que 

sustenta a ré comerciante do produto em questão, de acordo com o 

disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante 

é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com todas as 

demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de 

qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. 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. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 
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VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

ter adquirido na data de 08/07/2017, um aparelho de ar condicionado, o 

qual ao ser instalado na data de 10/07/2017, constatou-se que viera com 

defeito - furo na evaporizadora, vazando todo o gás -, tendo procurado a 

requerida para troca do produto, contudo, teve sua solicitação negada. 

Afirma que após muita insistência e reclamações a requerida enviou um 

técnico da cidade de São José dos Quatro Marcos, o qual efetuou o 

reparo, e fora feita a instalação do referido ar condicionado, todavia, na 

data de 10/09/2017, mais uma vez o aparelho de ar condicionado 

tornou-se impróprio ao uso, ou seja, o evaporizador não acionava, e via 

de consequência não se tem um ar condicionado em pleno funcionamento 

Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a parte ré DISMOBRAS, pugna pela improcedência 

dos pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada sob o argumento de que a responsabilidade pelo 

defeito no produto é da fabricante. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou 

vício de qualidade dentro do lapso temporal da garantia contratual, com 

poucos dias de uso. Verifica-se que, a requerida não negou a existência 

do problema no aparelho de ar condicionado adquirido, contudo, não 

comprova que solucionou os problemas do consumidor, sendo que o 

aparelho foi enviado para a assistência técnica, contudo voltou a 

apresentar o mesmo problema, cabendo a requerida prover a restituição 

do valor pago pelo autor ou a substituição do aparelho, nos termos do 

artigo 18 do CDC, o que não fora feito, gerando dever de indenizar. Com 

relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular é um bem 

indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas 

também, utilizado como forma de trabalho ou entretenimento, não 

configurando mero dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é 

o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada SUBSTITUIR o produto que apresentou vício de 

qualidade – aparelho de ar condicionado - por outro igual ou melhor à 

escolha da reclamante, ou efetuar a devolução do dinheiro pago pela parte 

autora, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405, nos termos do artigo 18, § 1º incisos I e II do CDC, no prazo de 15 

(quinze) dias; - CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - O fornecedor, caso queira, poderá realizar 

o resgate/retirada do produto que apresentou vício, caso ainda não o 

tenha feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor em 

decorrência da extinção do contrato, o qual deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a partir do pagamento/adimplemento da 

obrigação, sob pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a 

mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado/configurar o abandono 

- art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto em favor do 

consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem após o 

decurso do prazo in albis – Lei n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 

5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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n. 1000066-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOANA DE 

CARVALHO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA JOANA DE 

CARVALHO em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo 

relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 24 de novembro de 

2016, uma Cama Box, optando pelo pagamento à vista, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Entretanto, no dia 10/01/2017, a autora, 

percebeu que a cama estava “afundando do meio para a base”. Devido a 

problemas familiares, só procurou a requerida na data de 07/03/2017 

(chamado 379957), contudo, teve seu pedido de troca do produto 

recusado, estando sem utilizar o produto que comprou e pagou. Razões 

pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da 

empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede 

de contestação, a parte ré DISMOBRAS, pugna pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada sob o argumento de que enviou um telegrama a 

autora para comparecer a loja, o qual foi ignorado por esta, bem como 

ausência de responsabilidade. Assim, analisando detidamente os autos, 

tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

anexando fotos e vídeos (id. 5879789), que demonstram que o produto 

ainda estava no plástico, tendo apresentado vicio que impossibilita seu 

uso, dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de 

uso. Verifica-se que, a requerida não negou a existência do vício no 

produto, contudo, não comprova que solucionou os problemas do 

consumidor, sendo que a autora abriu chamado na data de 07/03/2016, o 

qual foi ignorado pela requerida. A reclamada afirma que enviou telegrama 

para a autora comparecer a loja na data de 02/08/2017, para efetuar a 

troca do produto “conforme determinação judicial”, contudo, resta claro 

que o referido telegrama somente foi enviado pela requerida após a 

citação, sendo que não é objeto desta lide a troca do produto, vindo a 

autora optar pela restituição do valor pago, escolha que lhe é garantida 

pelo artigo 18 do CDC, não havendo sequer pedido liminar. Com relação 

aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular é um bem 

indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas 

também, utilizado como forma de trabalho ou entretenimento, não 

configurando mero dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é 

o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o reclamante, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - O fornecedor, caso queira, poderá realizar o resgate/retirada do 

produto que apresentou vício, caso ainda não o tenha feito, sob pena de 

enriquecimento sem causa do consumidor em decorrência da extinção do 

contrato, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir 

do pagamento/adimplemento da obrigação, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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 

_______________________ 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 
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de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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. 1000066-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOANA DE 

CARVALHO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA JOANA DE 

CARVALHO em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo 

relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 24 de novembro de 

2016, uma Cama Box, optando pelo pagamento à vista, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Entretanto, no dia 10/01/2017, a autora, 

percebeu que a cama estava “afundando do meio para a base”. Devido a 

problemas familiares, só procurou a requerida na data de 07/03/2017 

(chamado 379957), contudo, teve seu pedido de troca do produto 

recusado, estando sem utilizar o produto que comprou e pagou. Razões 

pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da 

empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede 

de contestação, a parte ré DISMOBRAS, pugna pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada sob o argumento de que enviou um telegrama a 

autora para comparecer a loja, o qual foi ignorado por esta, bem como 

ausência de responsabilidade. Assim, analisando detidamente os autos, 

tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

anexando fotos e vídeos (id. 5879789), que demonstram que o produto 

ainda estava no plástico, tendo apresentado vicio que impossibilita seu 

uso, dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de 

uso. Verifica-se que, a requerida não negou a existência do vício no 

produto, contudo, não comprova que solucionou os problemas do 

consumidor, sendo que a autora abriu chamado na data de 07/03/2016, o 

qual foi ignorado pela requerida. A reclamada afirma que enviou telegrama 

para a autora comparecer a loja na data de 02/08/2017, para efetuar a 

troca do produto “conforme determinação judicial”, contudo, resta claro 

que o referido telegrama somente foi enviado pela requerida após a 

citação, sendo que não é objeto desta lide a troca do produto, vindo a 

autora optar pela restituição do valor pago, escolha que lhe é garantida 

pelo artigo 18 do CDC, não havendo sequer pedido liminar. Com relação 

aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular é um bem 

indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas 

também, utilizado como forma de trabalho ou entretenimento, não 

configurando mero dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é 

o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR 

– DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo 

transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de 

utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado 

após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi 

solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco 

providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo 

a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o reclamante, a título de 

dano patrimonial/material, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - O fornecedor, caso queira, poderá realizar o resgate/retirada do 

produto que apresentou vício, caso ainda não o tenha feito, sob pena de 

enriquecimento sem causa do consumidor em decorrência da extinção do 

contrato, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir 

do pagamento/adimplemento da obrigação, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 
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CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-63.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010304-63.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA 

ALVIM REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR inaldita altera pars em TUTELA ANTECIPADA movida por 

LEONARDO FERREIRA ALVIM em desfavor de V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. – EPP. 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. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 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. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Em síntese afirma o autor que a requerida negativou seu nome em razão 

de suposta dívida no valor de R$ 3.654,79 (três mil seiscentos e cinquenta 

e quatro reais e setenta e nove centavos), contrato nº 9917, 

desconhecendo a dívida, tendo buscado tutela jurisdicional por meio de 

ação de indenização por danos morais nº 001005443.2015.811.0058, a 

qual foi arquivada ante a ação de cobrança em desfavor do ora 

Requerente, processo nº 0010309-35.2014.811.0058, proposta pelo ora 

requerido, sendo que esta foi julgada improcedente, contudo a requerida 

não retirou a negativação do nome do autor até a presente data, causando 

danos de ordem moral. Em contestação a requerida alega existência e 

regularidade da dívida, bem como ausência de danos morais e litigância de 

má fé. Liminar deferida no id, 5370062, determinando a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Após análise dos 

elementos, e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Inobstante os argumentos incisivos da parte 

reclamada em sua defesa, o fato é que a sentença na ação de cobrança 

proposta pelo requerido nº 0010309-35.2014.811.0058 foi julga 

improcedente com resolução de mérito, por não restar comprovado a 

existência e regularidade da dívida, vejamos: “Não vislumbro nos autos 

documentos hábeis a demonstrar a veracidade do crédito cobrado pela 

parte autora e a existência da dívida por parte da ré, mormente porque os 

orçamentos acostados aos autos, como prova da exigibilidade da dívida, 

estão assinados por terceiros cuja qualidade para representar a parte 

demandada, ou relação jurídica entre si, não restou demonstrada. 

Destaco, cabia à parte autora como prova do fato constitutivo de seu 

direito, instruir os autos com qualquer documento hábil a comprovar a 

relação jurídica obrigacional como notas fiscais, comprovante de entrega 

das mercadorias, que evidenciam de forma efetiva a existência dos 

débitos em questão”. Desta forma, restou ilícita a manutenção após a 

improcedência da ação de cobrança, sob fundamento na ausência de 

prova da existência da dívida que gerou a inscrição do nome do autor, o 

que denota de per si a falha e abusividade na prestação de seus 

serviços. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando evidente a obrigação de reparar o dano causado. Via 

de consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo 

que manteve indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos de crédito 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. 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. 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$ 2.000,00 (dois 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 

que se refere ao pedido de litigância de má fé o mesmo deve ser julgado 

improcedente, por não restar demonstrado nos autos as hipóteses 

previstas no CPC. 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: - CONFIRMAR e TONAR DEFINITIVA a liminar 

deferida em exame sumário, id. 5370062; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 
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valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-63.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010304-63.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA 

ALVIM REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR inaldita altera pars em TUTELA ANTECIPADA movida por 

LEONARDO FERREIRA ALVIM em desfavor de V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. – EPP. 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. 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 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. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Em síntese afirma o autor que a requerida negativou seu nome em razão 

de suposta dívida no valor de R$ 3.654,79 (três mil seiscentos e cinquenta 

e quatro reais e setenta e nove centavos), contrato nº 9917, 

desconhecendo a dívida, tendo buscado tutela jurisdicional por meio de 

ação de indenização por danos morais nº 001005443.2015.811.0058, a 

qual foi arquivada ante a ação de cobrança em desfavor do ora 

Requerente, processo nº 0010309-35.2014.811.0058, proposta pelo ora 

requerido, sendo que esta foi julgada improcedente, contudo a requerida 

não retirou a negativação do nome do autor até a presente data, causando 

danos de ordem moral. Em contestação a requerida alega existência e 

regularidade da dívida, bem como ausência de danos morais e litigância de 

má fé. Liminar deferida no id, 5370062, determinando a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Após análise dos 

elementos, e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Inobstante os argumentos incisivos da parte 

reclamada em sua defesa, o fato é que a sentença na ação de cobrança 

proposta pelo requerido nº 0010309-35.2014.811.0058 foi julga 

improcedente com resolução de mérito, por não restar comprovado a 

existência e regularidade da dívida, vejamos: “Não vislumbro nos autos 

documentos hábeis a demonstrar a veracidade do crédito cobrado pela 

parte autora e a existência da dívida por parte da ré, mormente porque os 

orçamentos acostados aos autos, como prova da exigibilidade da dívida, 

estão assinados por terceiros cuja qualidade para representar a parte 

demandada, ou relação jurídica entre si, não restou demonstrada. 

Destaco, cabia à parte autora como prova do fato constitutivo de seu 

direito, instruir os autos com qualquer documento hábil a comprovar a 

relação jurídica obrigacional como notas fiscais, comprovante de entrega 

das mercadorias, que evidenciam de forma efetiva a existência dos 

débitos em questão”. Desta forma, restou ilícita a manutenção após a 

improcedência da ação de cobrança, sob fundamento na ausência de 

prova da existência da dívida que gerou a inscrição do nome do autor, o 

que denota de per si a falha e abusividade na prestação de seus 

serviços. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando evidente a obrigação de reparar o dano causado. Via 

de consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo 

que manteve indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos de crédito 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. 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. 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$ 2.000,00 (dois 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 

que se refere ao pedido de litigância de má fé o mesmo deve ser julgado 

improcedente, por não restar demonstrado nos autos as hipóteses 

previstas no CPC. 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: - CONFIRMAR e TONAR DEFINITIVA a liminar 

deferida em exame sumário, id. 5370062; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Deixo de condenar a parte 
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autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010011-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HEVELLYN CRISTIAN 

GUIMARAES COSTA, ROBSON FERREIRA RAMALHO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AÉREAS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA e 

ROBSON FERREIRA RAMALHO em face de AZUL LINHAS AÉREAS. 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. Reclama a parte autora, 

em síntese, que contratou com a requerida, transporte aéreo no trajeto 

Governador Valadares-MG à Cuiabá-MT, programado para o dia 

26/12/2016, as 06:00hs. Prossegue afirmando que, dias antes da viagem a 

requerida ligou informado que o horário de partida havia sofrido alteração 

para as 13hs55min. Contudo, afirma que, na data marcada chegaram ao 

aeroporto para embarque e na hora programada para partida (13hs55min), 

foram informados da nova alteração para as 15:00hs, no entanto, o voo 

somente decolou as 17:55hs, chegando no destino final as 23:30hs, mais 

de 5 após o horário previsto, tendo ainda que permanecer por mais 30 

minutos do aeroporto de Cuiabá-MT em razão de uma bagagem que 

chegou danificada. Aduz que devido ao atraso saiu da cidade de 

Cuiabá-MT, as 00:00hs, chegando em Araputanga as 05:00hs do dia 

27/12/2016, juntamente com sua filha de apenas 4 meses de vida, em 

razão do injustificado atraso de responsabilidade da ré. Com tais 

considerações pretende a reparação dos danos morais sofridos no 

evento. Em defesa, a requerida admite o ocorrido mas sustenta 

excludentes de força maior (manutenção não programada), excludente de 

responsabilidade. Pede a improcedência da demanda. A requerida 

declinou da produção de provas em audiência. Nesse quadro, não resta 

outra solução a não ser a procedência da ação. O CDC, em seu artigo 14, 

§ 3°, previu as hipóteses excludentes da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, como a requerida, usando o advérbio “só”. Com 

isso, vem-se entendendo que nas relações de consumo o caso fortuito e 

a força maior não configuram excludentes passíveis de socorrer o 

fornecedor. Em relação ao contrato de transporte, como levantado em 

defesa, o CC de 2002, posterior ao CDC, previu expressamente a 

excludente da força maior em caso de atraso (cf. artigo 737 do CC de 

2002). Contudo, há quem defenda a não aplicação de tal dispositivo no 

transporte que envolva relação de consumo. Isso porque à luz da 

Constituição Federal, a ordem econômica deve observar, dentre outros 

princípios, a defesa do consumidor (artigo 170, V, da CF/1988), de 

maneira que lei posterior não poderia desnudar a proteção daquele, 

permitindo excludente não prevista em lei específica. De qualquer maneira, 

para se analisar a possibilidade de incidência ou não da excludente, o 

fornecedor deve comprovar a ocorrência daquela. Não foi o caso dos 

autos. Muito embora a requerida afirme que os atrasos ocorreram por 

conta de necessário remanejamento da malha aérea, bem como, por 

necessidade de manutenção não programada da aeronave, não trouxe 

qualquer prova da assertiva. Nenhum documento em tal sentido foi trazido, 

cumprindo consignar novamente que a ré declinou da produção de provas 

em audiência. E sem prova de fato capaz de elidir a responsabilidade da 

requerida pela má prestação de serviço, nasce para a mesma a obrigação 

legal de reparar os prejuízos advindos daquele (artigo 14, caput, do CDC). 

Frise-se que ainda que houvesse prova de fato excludente, deveria a 

requerida comprovar que em nada concorreu para tal situação, porquanto 

a excludente somente tem alcance se o defeito decorrer exclusivamente 

do fato, sem concorrência do fornecedor. Em outras palavras: a 

requerida, entendendo-se que o caso fortuito ou força maior também 

amparam o transporte que contenha relação de consumo, além de provar 

a ocorrência da manutenção, teria de comprovar que a mesma foi 

inesperada, ou seja, que não poderia ter sido realizada antes. Inegável 

que o atraso de um voo causa danos morais ao consumidor. Paga-se um 

preço maior pela viagem de avião por duas razões: (a) maior rapidez no 

transporte e (b) maior conforto na viagem. O atraso, como é notório, 

acaba com a vantagem da viagem aérea. Há, portanto, dano moral 

experimentado, o qual foi causado por conduta direta da requerida, na 

qualidade de fornecedora de serviço (artigo 14 do CDC). Verifica-se que a 

requerida alterou o horário do voo por 3 vezes, sendo que somente na 

primeira vez prestou corretamente as informações ao consumidor, 

chegando ao destino final mais de 5 horas após o horário marcado. Não 

incidindo causa de exclusão de responsabilidade, nasce para a requerida 

o dever de indenizar. Resta, portanto, quantificar o dano. E quanto aos 

danos morais, se, de um lado, o dano moral não pode ser fonte de 

enriquecimento sem causa, de outro, não pode ser quantia que sequer 

freie futuras condutas do ofensor. Entendo necessária uma adequação na 

valoração da indenização por danos morais em tais casos, com o objetivo 

de equilibrar a necessária proporcionalidade no momento de aquilatar o 

dano moral, sem perder de vista o necessário viés punitivo e pedagógico 

no caso em análise. Deste modo, arbitro os danos morais sofridos em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 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: - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR aos autores, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais)., corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 486 de 657



e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010011-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HEVELLYN CRISTIAN 

GUIMARAES COSTA, ROBSON FERREIRA RAMALHO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AÉREAS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA e 

ROBSON FERREIRA RAMALHO em face de AZUL LINHAS AÉREAS. 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. Reclama a parte autora, 

em síntese, que contratou com a requerida, transporte aéreo no trajeto 

Governador Valadares-MG à Cuiabá-MT, programado para o dia 

26/12/2016, as 06:00hs. Prossegue afirmando que, dias antes da viagem a 

requerida ligou informado que o horário de partida havia sofrido alteração 

para as 13hs55min. Contudo, afirma que, na data marcada chegaram ao 

aeroporto para embarque e na hora programada para partida (13hs55min), 

foram informados da nova alteração para as 15:00hs, no entanto, o voo 

somente decolou as 17:55hs, chegando no destino final as 23:30hs, mais 

de 5 após o horário previsto, tendo ainda que permanecer por mais 30 

minutos do aeroporto de Cuiabá-MT em razão de uma bagagem que 

chegou danificada. Aduz que devido ao atraso saiu da cidade de 

Cuiabá-MT, as 00:00hs, chegando em Araputanga as 05:00hs do dia 

27/12/2016, juntamente com sua filha de apenas 4 meses de vida, em 

razão do injustificado atraso de responsabilidade da ré. Com tais 

considerações pretende a reparação dos danos morais sofridos no 

evento. Em defesa, a requerida admite o ocorrido mas sustenta 

excludentes de força maior (manutenção não programada), excludente de 

responsabilidade. Pede a improcedência da demanda. A requerida 

declinou da produção de provas em audiência. Nesse quadro, não resta 

outra solução a não ser a procedência da ação. O CDC, em seu artigo 14, 

§ 3°, previu as hipóteses excludentes da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, como a requerida, usando o advérbio “só”. Com 

isso, vem-se entendendo que nas relações de consumo o caso fortuito e 

a força maior não configuram excludentes passíveis de socorrer o 

fornecedor. Em relação ao contrato de transporte, como levantado em 

defesa, o CC de 2002, posterior ao CDC, previu expressamente a 

excludente da força maior em caso de atraso (cf. artigo 737 do CC de 

2002). Contudo, há quem defenda a não aplicação de tal dispositivo no 

transporte que envolva relação de consumo. Isso porque à luz da 

Constituição Federal, a ordem econômica deve observar, dentre outros 

princípios, a defesa do consumidor (artigo 170, V, da CF/1988), de 

maneira que lei posterior não poderia desnudar a proteção daquele, 

permitindo excludente não prevista em lei específica. De qualquer maneira, 

para se analisar a possibilidade de incidência ou não da excludente, o 

fornecedor deve comprovar a ocorrência daquela. Não foi o caso dos 

autos. Muito embora a requerida afirme que os atrasos ocorreram por 

conta de necessário remanejamento da malha aérea, bem como, por 

necessidade de manutenção não programada da aeronave, não trouxe 

qualquer prova da assertiva. Nenhum documento em tal sentido foi trazido, 

cumprindo consignar novamente que a ré declinou da produção de provas 

em audiência. E sem prova de fato capaz de elidir a responsabilidade da 

requerida pela má prestação de serviço, nasce para a mesma a obrigação 

legal de reparar os prejuízos advindos daquele (artigo 14, caput, do CDC). 

Frise-se que ainda que houvesse prova de fato excludente, deveria a 

requerida comprovar que em nada concorreu para tal situação, porquanto 

a excludente somente tem alcance se o defeito decorrer exclusivamente 

do fato, sem concorrência do fornecedor. Em outras palavras: a 

requerida, entendendo-se que o caso fortuito ou força maior também 

amparam o transporte que contenha relação de consumo, além de provar 

a ocorrência da manutenção, teria de comprovar que a mesma foi 

inesperada, ou seja, que não poderia ter sido realizada antes. Inegável 

que o atraso de um voo causa danos morais ao consumidor. Paga-se um 

preço maior pela viagem de avião por duas razões: (a) maior rapidez no 

transporte e (b) maior conforto na viagem. O atraso, como é notório, 

acaba com a vantagem da viagem aérea. Há, portanto, dano moral 

experimentado, o qual foi causado por conduta direta da requerida, na 

qualidade de fornecedora de serviço (artigo 14 do CDC). Verifica-se que a 

requerida alterou o horário do voo por 3 vezes, sendo que somente na 

primeira vez prestou corretamente as informações ao consumidor, 

chegando ao destino final mais de 5 horas após o horário marcado. Não 

incidindo causa de exclusão de responsabilidade, nasce para a requerida 

o dever de indenizar. Resta, portanto, quantificar o dano. E quanto aos 

danos morais, se, de um lado, o dano moral não pode ser fonte de 

enriquecimento sem causa, de outro, não pode ser quantia que sequer 

freie futuras condutas do ofensor. Entendo necessária uma adequação na 

valoração da indenização por danos morais em tais casos, com o objetivo 

de equilibrar a necessária proporcionalidade no momento de aquilatar o 

dano moral, sem perder de vista o necessário viés punitivo e pedagógico 

no caso em análise. Deste modo, arbitro os danos morais sofridos em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 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: - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR aos autores, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais)., corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 
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execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010085-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PASCOAL AIRES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por PASCOAL AIRES em face de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Alega a promovida LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria 

financiado a compra, não sendo responsável pela ausência de 

assistência, devendo o processo, em relação a esta, ser extinto sem 

resolução do mérito. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

primeira parte requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ante 

a sua flagrante ilegitimidade passiva, seja por não ter concorrido 

efetivamente para o evento danoso alegado, seja pelo fato de que a 

contratação do financiamento ocorreu regularmente e livre de vícios. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito em face da primeira 

requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA A requerida 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação designada, bem como apresentar contestação, 

contudo, não compareceu à audiência, tendo apresentado, defesa 

intempestiva, id. 13276972. De início, cabe frisar que a revelia não importa 

necessariamente em procedência do pedido, porque, em razão de outras 

circunstâncias constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica 

invocada. No mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da 

presunção, só deverá surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante 

para confirmar o que foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua 

verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que 

compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou a requerida, 

pois, em que pese regularmente citada e intimada, conforme certidão, não 

compareceu à audiência de conciliação e tampouco contestou o pedido. 

Com efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido uma 

motocicleta FLASH/MV CITY 150, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, ANO 

MODELO 2012, COR PRATA, ao qual financiou junto a LOSANGO, também 

requerida, em 36 X R$299,29 (duzentos e noventa e nove reais), cujas 

parcelas correspondem o valor total de R$ 10.774,44 (dez mil e 

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Afirma 

que foi informado no ato da compra, que a troca de peças e qualquer tipo 

de assistência técnica na referida motocicleta seria feita pela empresa 

“Bicicletaria Moreira”, localizada na cidade de Araputanga-MT, já que a 

empresa City Lar havia firmado parceria com esta, contudo, após sofrer 

uma queda com a motocicleta procurou a empresa indicada para dar 

assistência, sendo informado que não seria prestada assistência pois a 

fabricante da motocicleta havia fechado, não obtendo peças para o 

conserto. Aduz que tentou resolver junto a requerida, contudo restou 

inexitosa, restando também impossível o conserto ante a ausência de 

peças nas oficinas da região, estando impossibilitado de utilizar o veículo 

que adquiriu e pagou. Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, ante a 

suposta ausência de peças para o conserto da motocicleta, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Entendo que os 

documentos apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar 

a responsabilidade da requerida elencada na inicial. O autor alega falta de 

peças de reposição e falha na assistência técnica pós-venda, nada 

havendo vício de qualidade ou algo que tornou o produto impróprio ao que 

se destinava, mas decorrente de queda ou mau uso pelo consumidor, 

restando, portanto, IMPROCEDENTE os danos matérias requeridos. 

Ademais, alega responsabilidade pela fabricação do produto, contudo, 

verifica-se que a fabricante é a empresa CR Zongshen, empresa 

sino-brasileira, responsável por produzir as motocicletas em sua fábrica 

em Manaus, pessoa jurídica distinta da parte requerida. Por fim, o 

requerente não comprovou que a requerida ofertou assistência local, bem 

como que essa não ocorreu, não comprovando suas alegações, 

anexando apenas fotos que demonstram os danos matérias, ocorridos 

após uma queda, por culpa exclusiva do autor. 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. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou a autora fazer. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de 
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seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 373, 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 da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora. - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil; - ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pela primeira parte reclamada - LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, e com fundamento no a no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito em 

face desta, consoante os fundamentos acima delineados. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010085-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PASCOAL AIRES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por PASCOAL AIRES em face de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Alega a promovida LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria 

financiado a compra, não sendo responsável pela ausência de 

assistência, devendo o processo, em relação a esta, ser extinto sem 

resolução do mérito. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

primeira parte requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ante 

a sua flagrante ilegitimidade passiva, seja por não ter concorrido 

efetivamente para o evento danoso alegado, seja pelo fato de que a 

contratação do financiamento ocorreu regularmente e livre de vícios. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito em face da primeira 

requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA A requerida 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação designada, bem como apresentar contestação, 

contudo, não compareceu à audiência, tendo apresentado, defesa 

intempestiva, id. 13276972. De início, cabe frisar que a revelia não importa 

necessariamente em procedência do pedido, porque, em razão de outras 

circunstâncias constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica 

invocada. No mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da 

presunção, só deverá surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante 

para confirmar o que foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua 

verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que 

compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou a requerida, 

pois, em que pese regularmente citada e intimada, conforme certidão, não 

compareceu à audiência de conciliação e tampouco contestou o pedido. 

Com efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido uma 

motocicleta FLASH/MV CITY 150, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, ANO 

MODELO 2012, COR PRATA, ao qual financiou junto a LOSANGO, também 

requerida, em 36 X R$299,29 (duzentos e noventa e nove reais), cujas 

parcelas correspondem o valor total de R$ 10.774,44 (dez mil e 

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Afirma 

que foi informado no ato da compra, que a troca de peças e qualquer tipo 

de assistência técnica na referida motocicleta seria feita pela empresa 

“Bicicletaria Moreira”, localizada na cidade de Araputanga-MT, já que a 

empresa City Lar havia firmado parceria com esta, contudo, após sofrer 

uma queda com a motocicleta procurou a empresa indicada para dar 

assistência, sendo informado que não seria prestada assistência pois a 

fabricante da motocicleta havia fechado, não obtendo peças para o 

conserto. Aduz que tentou resolver junto a requerida, contudo restou 

inexitosa, restando também impossível o conserto ante a ausência de 

peças nas oficinas da região, estando impossibilitado de utilizar o veículo 

que adquiriu e pagou. Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, ante a 

suposta ausência de peças para o conserto da motocicleta, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Entendo que os 

documentos apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar 

a responsabilidade da requerida elencada na inicial. O autor alega falta de 

peças de reposição e falha na assistência técnica pós-venda, nada 
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havendo vício de qualidade ou algo que tornou o produto impróprio ao que 

se destinava, mas decorrente de queda ou mau uso pelo consumidor, 

restando, portanto, IMPROCEDENTE os danos matérias requeridos. 

Ademais, alega responsabilidade pela fabricação do produto, contudo, 

verifica-se que a fabricante é a empresa CR Zongshen, empresa 

sino-brasileira, responsável por produzir as motocicletas em sua fábrica 

em Manaus, pessoa jurídica distinta da parte requerida. Por fim, o 

requerente não comprovou que a requerida ofertou assistência local, bem 

como que essa não ocorreu, não comprovando suas alegações, 

anexando apenas fotos que demonstram os danos matérias, ocorridos 

após uma queda, por culpa exclusiva do autor. 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. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou a autora fazer. 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 encartada no artigo 373, 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 da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora. - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil; - ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pela primeira parte reclamada - LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, e com fundamento no a no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito em 

face desta, consoante os fundamentos acima delineados. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010085-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PASCOAL AIRES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por PASCOAL AIRES em face de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Alega a promovida LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria 

financiado a compra, não sendo responsável pela ausência de 

assistência, devendo o processo, em relação a esta, ser extinto sem 

resolução do mérito. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

primeira parte requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ante 

a sua flagrante ilegitimidade passiva, seja por não ter concorrido 

efetivamente para o evento danoso alegado, seja pelo fato de que a 

contratação do financiamento ocorreu regularmente e livre de vícios. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito em face da primeira 

requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA A requerida 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação designada, bem como apresentar contestação, 

contudo, não compareceu à audiência, tendo apresentado, defesa 

intempestiva, id. 13276972. De início, cabe frisar que a revelia não importa 

necessariamente em procedência do pedido, porque, em razão de outras 

circunstâncias constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica 

invocada. No mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da 

presunção, só deverá surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante 

para confirmar o que foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua 

verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que 

compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou a requerida, 

pois, em que pese regularmente citada e intimada, conforme certidão, não 

compareceu à audiência de conciliação e tampouco contestou o pedido. 

Com efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido uma 

motocicleta FLASH/MV CITY 150, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, ANO 

MODELO 2012, COR PRATA, ao qual financiou junto a LOSANGO, também 

requerida, em 36 X R$299,29 (duzentos e noventa e nove reais), cujas 

parcelas correspondem o valor total de R$ 10.774,44 (dez mil e 

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Afirma 

que foi informado no ato da compra, que a troca de peças e qualquer tipo 

de assistência técnica na referida motocicleta seria feita pela empresa 
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“Bicicletaria Moreira”, localizada na cidade de Araputanga-MT, já que a 

empresa City Lar havia firmado parceria com esta, contudo, após sofrer 

uma queda com a motocicleta procurou a empresa indicada para dar 

assistência, sendo informado que não seria prestada assistência pois a 

fabricante da motocicleta havia fechado, não obtendo peças para o 

conserto. Aduz que tentou resolver junto a requerida, contudo restou 

inexitosa, restando também impossível o conserto ante a ausência de 

peças nas oficinas da região, estando impossibilitado de utilizar o veículo 

que adquiriu e pagou. Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, ante a 

suposta ausência de peças para o conserto da motocicleta, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Entendo que os 

documentos apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar 

a responsabilidade da requerida elencada na inicial. O autor alega falta de 

peças de reposição e falha na assistência técnica pós-venda, nada 

havendo vício de qualidade ou algo que tornou o produto impróprio ao que 

se destinava, mas decorrente de queda ou mau uso pelo consumidor, 

restando, portanto, IMPROCEDENTE os danos matérias requeridos. 

Ademais, alega responsabilidade pela fabricação do produto, contudo, 

verifica-se que a fabricante é a empresa CR Zongshen, empresa 

sino-brasileira, responsável por produzir as motocicletas em sua fábrica 

em Manaus, pessoa jurídica distinta da parte requerida. Por fim, o 

requerente não comprovou que a requerida ofertou assistência local, bem 

como que essa não ocorreu, não comprovando suas alegações, 

anexando apenas fotos que demonstram os danos matérias, ocorridos 

após uma queda, por culpa exclusiva do autor. 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. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou a autora fazer. 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 encartada no artigo 373, 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 da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora. - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil; - ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pela primeira parte reclamada - LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, e com fundamento no a no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito em 

face desta, consoante os fundamentos acima delineados. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010085-16.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PASCOAL AIRES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por PASCOAL AIRES em face de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Alega a promovida LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que somente teria 

financiado a compra, não sendo responsável pela ausência de 

assistência, devendo o processo, em relação a esta, ser extinto sem 

resolução do mérito. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

primeira parte requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, ante 

a sua flagrante ilegitimidade passiva, seja por não ter concorrido 

efetivamente para o evento danoso alegado, seja pelo fato de que a 

contratação do financiamento ocorreu regularmente e livre de vícios. 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito em face da primeira 

requerida- LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA A requerida 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação designada, bem como apresentar contestação, 

contudo, não compareceu à audiência, tendo apresentado, defesa 

intempestiva, id. 13276972. De início, cabe frisar que a revelia não importa 

necessariamente em procedência do pedido, porque, em razão de outras 

circunstâncias constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica 

invocada. No mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da 

presunção, só deverá surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante 

para confirmar o que foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua 

verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código de Processo Civil “que 
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compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 do 

Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou a requerida, 

pois, em que pese regularmente citada e intimada, conforme certidão, não 

compareceu à audiência de conciliação e tampouco contestou o pedido. 

Com efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido uma 

motocicleta FLASH/MV CITY 150, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, ANO 

MODELO 2012, COR PRATA, ao qual financiou junto a LOSANGO, também 

requerida, em 36 X R$299,29 (duzentos e noventa e nove reais), cujas 

parcelas correspondem o valor total de R$ 10.774,44 (dez mil e 

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Afirma 

que foi informado no ato da compra, que a troca de peças e qualquer tipo 

de assistência técnica na referida motocicleta seria feita pela empresa 

“Bicicletaria Moreira”, localizada na cidade de Araputanga-MT, já que a 

empresa City Lar havia firmado parceria com esta, contudo, após sofrer 

uma queda com a motocicleta procurou a empresa indicada para dar 

assistência, sendo informado que não seria prestada assistência pois a 

fabricante da motocicleta havia fechado, não obtendo peças para o 

conserto. Aduz que tentou resolver junto a requerida, contudo restou 

inexitosa, restando também impossível o conserto ante a ausência de 

peças nas oficinas da região, estando impossibilitado de utilizar o veículo 

que adquiriu e pagou. Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional 

pleiteando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais e 

morais suportados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, ante a 

suposta ausência de peças para o conserto da motocicleta, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Entendo que os 

documentos apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar 

a responsabilidade da requerida elencada na inicial. O autor alega falta de 

peças de reposição e falha na assistência técnica pós-venda, nada 

havendo vício de qualidade ou algo que tornou o produto impróprio ao que 

se destinava, mas decorrente de queda ou mau uso pelo consumidor, 

restando, portanto, IMPROCEDENTE os danos matérias requeridos. 

Ademais, alega responsabilidade pela fabricação do produto, contudo, 

verifica-se que a fabricante é a empresa CR Zongshen, empresa 

sino-brasileira, responsável por produzir as motocicletas em sua fábrica 

em Manaus, pessoa jurídica distinta da parte requerida. Por fim, o 

requerente não comprovou que a requerida ofertou assistência local, bem 

como que essa não ocorreu, não comprovando suas alegações, 

anexando apenas fotos que demonstram os danos matérias, ocorridos 

após uma queda, por culpa exclusiva do autor. 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. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa,” necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou a autora fazer. 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 encartada no artigo 373, 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 da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora. - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil; - ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pela primeira parte reclamada - LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, e com fundamento no a no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito em 

face desta, consoante os fundamentos acima delineados. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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 

_______________________ 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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA PONTES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000133-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SENIRA PONTES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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 SENIRA 

PONTES DA CONCEICAO em desfavor de GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA. É o necessário. Decido. As partes firmaram 

acordo em audiência de conciliação (id 9406932), nos seguintes termos: “ 

A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 

1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais) a título de dano material, 

bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, 

totalizando o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), até 05 dias, 

contados da data da audiência de conciliação, por meio de deposito 

bancário em conta de titularidade do procurador do reclamante, dando 

quitação plena, geral e irrestrita sobre o objeto desta demanda. Em caso 

de descumprimento incidira multa de 20% sobre o valor”. 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 
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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 9425348), 

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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA PONTES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000133-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SENIRA PONTES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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 SENIRA 

PONTES DA CONCEICAO em desfavor de GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA. É o necessário. Decido. As partes firmaram 

acordo em audiência de conciliação (id 9406932), nos seguintes termos: “ 

A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 

1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais) a título de dano material, 

bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, 

totalizando o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), até 05 dias, 

contados da data da audiência de conciliação, por meio de deposito 

bancário em conta de titularidade do procurador do reclamante, dando 

quitação plena, geral e irrestrita sobre o objeto desta demanda. Em caso 

de descumprimento incidira multa de 20% sobre o valor”. 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 9425348), 

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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA VAZ MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (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. 1000104-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DORCELINA VAZ MAMEDES 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

DORCELINA VAZ MAMEDES em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. É 

o necessário. Decido. A requerida ofereceu proposta de acordo, a qual foi 

aceita pelo autor (id. 9038616 e 9042725), nos seguintes termos: “ A 

reclamada se obriga a efetuar a exclusão definitiva de quaisquer 

anotações existentes nos órgãos de proteção ao credito, relacionadas 

com o CPF da autora no prazo de 10 dias, o pagamento da importância de 

R$ 3.102,68 (três mil cento e dois reais e sessenta e oito centavos), até o 

dia 01/08/2017, mediante deposito bancário na conta do procurador da 

autora, sob pena de multa de 10%, correção monetária pelo IGP-M e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento da obrigação, dando 

ampla, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação”. Isso posto, 

considerando a 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”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. 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 
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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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA VAZ MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (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. 1000104-82.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DORCELINA VAZ MAMEDES 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

DORCELINA VAZ MAMEDES em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. É 

o necessário. Decido. A requerida ofereceu proposta de acordo, a qual foi 

aceita pelo autor (id. 9038616 e 9042725), nos seguintes termos: “ A 

reclamada se obriga a efetuar a exclusão definitiva de quaisquer 

anotações existentes nos órgãos de proteção ao credito, relacionadas 

com o CPF da autora no prazo de 10 dias, o pagamento da importância de 

R$ 3.102,68 (três mil cento e dois reais e sessenta e oito centavos), até o 

dia 01/08/2017, mediante deposito bancário na conta do procurador da 

autora, sob pena de multa de 10%, correção monetária pelo IGP-M e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento da obrigação, dando 

ampla, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação”. Isso posto, 

considerando a 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”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. 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”, 

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, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem finalidade de Intimação de 

Vossa Senhoria para se manifestar acerca da petição e documentos 

juntados pela requerida informando, em tese, cumprimento da sentença. 

MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-68.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANISLAU ANGELO GARBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010239-68.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. INTIMO o 

requerente para, querendo, se manifestar. ARAPUTANGA, 28 de junho de 

2018 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98903 Nr: 960-29.2018.811.0038

 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): Vilmar Pereira Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732/O

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR
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Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 960-29.2018.811.0038

Código: 98903

Com amparo no art. 73 c/c o art. 71 da Lei 9.099/95, DESIGNO a audiência 

preliminar para a data de 02 de agosto de 2018, às 13h15min, 

recomendando que secretaria deste JECrim providencie a intimação do 

autor do fato e da vítima, na forma do art. 67, e os advirta acerca do 

disposto no art. 68, ambos da Lei 9.099/95.

 Araputanga/MT, 17 de maio de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53294 Nr: 1411-61.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS 

98321161120, APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS, Nivaldo Pereira 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete e juntar planilha de débito atualizada.

Saliento, por oportuno, que deverá ser indicada PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO sob pena de 

extinção do processo e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52633 Nr: 916-17.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DA COSTA DA SILVA, DILAENE 

CRISTINA O ENDRINGER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete e juntar planilha de débito atualizada.

Saliento, por oportuno, que deverá ser indicada PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO sob pena de 

extinção do processo e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48554 Nr: 1089-75.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Real José Vendruscolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 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 cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete e juntar planilha de débito atualizada.

Saliento, por oportuno, que deverá ser indicada PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO sob pena de 

extinção do processo e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 478-25.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V M DO NASCIMENTO FERNANDES ME, Vilma 

Maria do Nascimento Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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 cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete e juntar planilha de débito atualizada.

Saliento, por oportuno, que deverá ser indicada PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO sob pena de 

extinção do processo e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58598 Nr: 1476-22.2017.811.0026

 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: LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para que compareça à este juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, e proceda com a retirada do Termo de Tutela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 1380-41.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enizio Fernandes da Silva, EZEQUIAS PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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 cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do pedido de Ref: 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52399 Nr: 813-10.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivania Luiz Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 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, uma vez apresentado recurso de apelação pela Autarquia 

Demandada, IMTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído 

para, querendo, no prazo legal contrarrazoar o recurso aviado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66821 Nr: 969-27.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-B, 

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - OAB:23959/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, uma vez apresentada contestação pela Autarquia demandada, 

IMPULSIONO os autos a fim de INTIMAR o autor, na pessoa de seu 

causídico constituído, para, querendo, no praza legal impugnar os fatos e 

fundamentos vertidos na peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68816 Nr: 1914-14.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Celestino Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, uma vez apresentada contestação pela Autarquia demandada, 

IMPULSIONO os autos a fim de INTIMAR o autor, na pessoa de seu 

causídico constituído, para, querendo, no praza legal impugnar os fatos e 

fundamentos vertidos na peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59636 Nr: 2166-51.2017.811.0026

 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: Leda Amélia de Almeida, Iraildo Quirino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55130 Nr: 2744-48.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvaney Pereira dos Santos, Sonia Barros 

Rocci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete e juntar planilha de débito atualizada.

Saliento, por oportuno, que deverá ser indicada PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO sob pena de 

extinção do processo e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49339 Nr: 1507-13.2015.811.0026

 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: Elaine Freitas Lira, Lucinei Taques de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 9. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita ou para que 

promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial.10. Recolhida as custas, CERTIFIQUE-SE o 

Distribuidor/Contador Judicial, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das 

custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.11. Suspendo a realização da audiência de justificação 

designada para o dia 23.07.2018, até o cumprimento desta decisão.12. 

Após, voltem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19550 Nr: 1443-13.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18416 Nr: 318-10.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aristides Braga, Benedita Aristides Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:1662090

 VISTOS.

1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 497 e ss. c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e 

ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em 

que devidamente intimado, o Instituto concordou com o cálculo 

apresentado pelo credor.

2. Decisão as fl.171, homologando o cálculo de fls.167/168.

3. Pois bem. Sem mais delongas, DETERMINO EXPEÇA ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

4. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

5. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

6. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

7. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49241 Nr: 1456-02.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA VITÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de ref. 43, determino a remessa dos autos ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, devendo o 

Gestor do Núcleo proceder com a designação e realização da audiência 

de conciliação e demais atos pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser citadas/intimadas, no mínimo, com 20 

(vinte) dias de antecedência para comparecer a solenidade.

Em seguida, havendo autocomposição, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

 Diversamente, restando inexitosa, o requerido deverá sair da r. audiência 

INTIMADO para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68943 Nr: 1966-10.2018.811.0026

 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: MARCIA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. ....CITE-SE 

a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob 

as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do 

Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação sejam arguidas 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-O 

para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 14 de julho de 2018, as 08h00min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la, após o término do prazo concedido para as partes se 

manifestarem acerca do laudo.O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro 

do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes técnicos (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.INTIMEM-SE as 

partes a comparecerem na data designada pelo perito, independentemente 

de nova conclusão. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, 

intimem-nas para os apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.Apresentado 

o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, 

manifestarem nos autos., OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o extrato do CNIS da parte autora, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências. MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68816 Nr: 1914-14.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Celestino Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data designada pelo perito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 497 de 657



independentemente de nova conclusão. Caso as partes não tenham 

apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no prazo de 

10 (dez) dias.Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 dias, manifestarem nos autos.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

extrato do CNIS da parte autora, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às providências. MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 1921-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando 

que é de conhecimento público que os Procuradores do INSS jamais 

comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como que é de 

conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de Procuradores 

Federais capazes de atender ao volume de audiências iniciais de 

conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem como em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H50MIN 

apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do 

CPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe o extrato do CNIS da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o 

que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68943 Nr: 1966-10.2018.811.0026

 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: MARCIA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. (...) 

.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 14 de julho de 2018, as 08h00min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la, após o término do prazo concedido para as partes se 

manifestarem acerca do laudo.O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro 

do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes técnicos (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.INTIMEM-SE as 

partes a comparecerem na data designada pelo perito, independentemente 

de nova conclusão. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, 

intimem-nas para os apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.Apresentado 

o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, 

manifestarem nos autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 1921-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, 

caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, INTIME-O para réplica.Por oportuno, desde 

já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 14H50MIN apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68816 Nr: 1914-14.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Celestino Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 
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partes.DESIGNO o dia 14 de julho de 2018, as 08h00min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, (...) .INTIMEM-SE as partes a 

comparecerem na data designada pelo perito, independentemente de nova 

conclusão. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, 

intimem-nas para os apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.Apresentado 

o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, 

manifestarem nos autos...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22062 Nr: 575-64.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Souto Felisbino, Lídio da Silva Rocha 

Sobrinho, Joel Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT

 Previamente ao envio do Mandado de Penhora/Avaliação/Intimação à 

Central de Mandados, intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte 

requerente/exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer meios 

ou proceder com o recolhimento do valor da diligência do senhor Oficial de 

Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, localidade do 

cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou não, de Oficial 

de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45261 Nr: 1095-19.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43648 Nr: 1859-39.2013.811.0026

 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: Hildo de Bona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 2232-07.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Maria de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41760 Nr: 1976-64.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Xavier dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20389 Nr: 755-17.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Francisco Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:, Diego Pereira Machado - OAB:Mat. 1526582

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19976 Nr: 331-72.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19975 Nr: 330-87.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira da Silva Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19550 Nr: 1443-13.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19212 Nr: 1103-69.2009.811.0026

 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: Azor Francisco da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 

1.243.345

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18417 Nr: 319-92.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moacir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18416 Nr: 318-10.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aristides Braga, Benedita Aristides Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:1662090

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17715 Nr: 1323-04.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idete Maria de Oliveira Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840, Arnaldo Silva Araújo - OAB:13840/MT, José Afonso 

Fraga - OAB:8792-B

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17651 Nr: 1259-91.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Torres França - 

OAB:9888-E, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:MAT. 1.243.345

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17161 Nr: 771-39.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Florentina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Elias Bernardo Souza - OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Emile Maciel Jorge de 

Souza - OAB:

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16973 Nr: 584-31.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irondina Emilia Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:MAT. 1.243.345, Renata Cordeiro Uchoa Florêncio - OAB:MAT. 

1585256

 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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14800 Nr: 3208-24.2006.811.0026

 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: Sebastiao Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920/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, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 550-07.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Loanda -PR - Vara criminal e Anexos, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joadir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista suspensão no atendimento da Defensoria Pública, 

NOMEIO Dr. Silvio Ferreira Freitas para patrocinar a defesa do réu, 

arbitrando o equivalente a 01 (um) URH a ser suportado pela Fazenda 

Pública.

Persistindo a necessidade de oitiva da informante Rosenilde de Paula 

Silva, esposa do denunciado, DETERMINO a sua condução coercitiva para 

comparecimento em audiência no dia 11/09/2018 às 15h00min.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45652 Nr: 1375-87.2014.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Milton de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO MILTON DE SOUZA, Rg: 

8554030, Filiação: Ercilia Gonçalves e Adil Antonio de Souza, data de 

nascimento: 19/11/1970, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido
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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 Medidas Protetivas de Urgência requisitadas 

por EVANESSA BISPO DA COSTA, por intermédio da autoridade policial, 

em desfavor de ANTÔNIO MILTON DE SOUZA, ex-companheiro da 

requerente.Recebido o pedido, foi deferida, tendo sido concedidas em 

favor da autora diversas medidas protetivas (fls. 14/17). Intimado das 

medidas protetivas o agressor não se manifestou no presente feito.É o 

relatório. Passo a decidir.2. Conforme exposto no relatório, trata-se o 

presente feito de medida protetiva nos termos do artigo 22 e seguintes da 

Lei 11.340/2006, requerido por EVANESSA BISPO DA COSTA em face de 

ANTÔNIO MILTON DE SOUZA, ex-companheiro da requerente.Esse juízo 

deferiu liminarmente diversas medidas protetivas, tal como se observa na 

decisão de fls. 14/17.É certo que a concessão de qualquer das medidas 

constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, ou seja, o deferimento das medidas protetivas 

pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de risco às 

vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de 

quem pleiteia a tutela jurisdicional.O fumus boni iuris no vertente caso 

decorre da demonstração de indícios da existência de violência doméstica. 

O periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Nesse sentido transcrevo os seguintes 

julgados:“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica Contra a Mulher e 

Ameaça. Sentença que indeferiu o pedido inicial e declarou extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do 

CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP Ausência de provas 

Necessidade de anulação da sentença e prosseguimento do feito Não há 

como se exigir para o pedido inicial de aplicaçãode medidas protetivas de 

urgência, prova plena e cabal da violência praticada contra a mulher no 

contexto familiar A Lei 11.340/06 objetiva exatamente coibir a violência 

doméstica e familiar através de um conjunto articulado de ações a ser 

praticadopelo Poder Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo 

o Magistrado, inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em 

risco sua integridade física e moral Decisão cassada Apelo provido. (...) 

Ora, a recorrente não exerceu seu direito constitucional de ação 

pleiteando uma separação, alimentos, oureconhecimento e dissolução de 

união estável. A apelante noticiou um delito de violência física e moral 

praticada no âmbito das relações familiares e domésticas. (...) Não há 

como se exigir para o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de 

urgência, prova plena e cabal da violência praticada contra a mulher no 

contexto familiar. A Lei 11.340/06 objetiva exatamente coibir a violência 

doméstica e familiar através de um conjunto articulado de ações a ser 

praticado pelo Poder Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo 

o Magistrado, inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em 

risco sua integridade física e moral. (...)Deve-se ressaltar que as medidas 

protetivas previstas na Lei 11.340/06 não objetivam o processo em si, mas 

aproteção da ofendida,de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, 

§3º da Lei 11.340/06), diferindo, assim, das cautelares penais 

propriamente ditas...” (TJSP. Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª 

Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, 

v.u.).“MANDADO DE SEGURANÇA Violência Doméstica Indeferimento da 

concessão de medidas protetivas de urgência, com base na Lei 11.340/06 

POSSIBILIDADE Tratando-se de violência doméstica, as declarações da 

ofendida assumem especial relevância, a justificar a aplicação das 

seguintes medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 incisos III, 

alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança concedida.” 

(Mandado de Segurança nº 2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de 

Direito Criminal, rel. Des. Paulo Rossi, j. em 16.12.2015).“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO 

LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR 

A VÍTIMA PARA SE MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS 

MEDIDAS - VÍTIMA QUE MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS 

MEDIDAS - PROTEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - 

NEGAR PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas 

elencadas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma, de caráter 

satisfativo, devendo, por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a 

situação de risco. 2. Sendo a palavra da vítima de suma importância nos 

casos de violência doméstica e familiar, devem ser mantidas as medidas 

protetivas quando demonstrado nos autos a sua necessidade. 3. Diante 

do pedido expresso do Defensor Dativo, impõe-se a fixação de honorários 

advocatícios em razão da interposição do recurso de Agravo de 

Instrumento”. (TJMG. Agravo de Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. 

Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares. Data: 01/11/2016)Por fim, 

considerando que não houve transcurso de longo prazo da data dos fatos 

e do deferimento das Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a sua revogação.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão 

liminar proferida às fls. 14/17, mantendo as medidas protetivas em favor 

da vítima pelo prazo de 6 (seis) meses a partir do deferimento da medida, 

salvo se a requerente manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante 

de novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a 

aplicação das medidas protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, 

isento-o do pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista 

que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto 

no art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Não 

havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.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, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 28 de junho de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46101 Nr: 1670-27.2014.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÁSSIA ARISTIDES BRAGA, Cpf: 

04771372101, Rg: 2288152-2, Filiação: Clóvis Pereira Braga e de Benedita 

Aristides Braga, data de nascimento: 30/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65-3343.1801 e atualmente em 

local incerto e não sabido WAGNER BISPO DE SOUZA, Cpf: 05886396136, 

Rg: 2680326-7, Filiação: Evanessa Bispo da Costa e Antonio Milton de 

Souza, data de nascimento: 08/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, convivente, ajudante de pedreiro, Telefone 65 96848504. 

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 Medidas Protetivas de Urgência requisitadas 

por CASSIA ARISTIDES BRAGA, por intermédio da autoridade policial, em 

desfavor de WAGNER BISPO DE SOUZA, ex-companheiro da 

requerente.Recebido o pedido, foi deferida, tendo sido concedidas em 

favor da autora diversas medidas protetivas (fls. 18/23). Intimado das 

medidas protetivas o agressor não se manifestou no presente feito.É o 

relatório. Passo a decidir.2. Conforme exposto no relatório, trata-se o 

presente feito de medida protetiva nos termos do artigo 22 e seguintes da 

Lei 11.340/2006, requerido por CASSIA ARISTIDES BRAGA em face de 

WAGNER BISPO DE SOUZA, ex-companheiro da requerente.Esse juízo 

deferiu liminarmente diversas medidas protetivas, tal como se observa na 

decisão de fls. 18/23.É certo que a concessão de qualquer das medidas 

constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, ou seja, o deferimento das medidas protetivas 

pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de risco às 

vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de 

quem pleiteia a tutela jurisdicional.O fumus boni iuris no vertente caso 

decorre da demonstração de indícios da existência de violência doméstica. 
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O periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima.Nesse sentido transcrevo os seguintes 

julgados:“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica Contra a Mulher e 

Ameaça. Sentença que indeferiu o pedido inicial e declarou extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do 

CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP Ausência de provas 

Necessidade de anulação da sentença e prosseguimento do feito Não há 

como se exigir para o pedido inicial de aplicaçãode medidas protetivas de 

urgência, prova plena e cabal da violência praticada contra a mulher no 

contexto familiar A Lei 11.340/06 objetiva exatamente coibir a violência 

doméstica e familiar através de um conjunto articulado de ações a ser 

praticadopelo Poder Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo 

o Magistrado, inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em 

risco sua integridade física e moral Decisão cassada Apelo provido. (...) 

Ora, a recorrente não exerceu seu direito constitucional de ação 

pleiteando uma separação, alimentos, oureconhecimento e dissolução de 

união estável. A apelante noticiou um delito de violência física e moral 

praticada no âmbito das relações familiares e domésticas. (...) Não há 

como se exigir para o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de 

urgência, prova plena e cabal da violência praticada contra a mulher no 

contexto familiar. A Lei 11.340/06 objetiva exatamente coibir a violência 

doméstica e familiar através de um conjunto articulado de ações a ser 

praticado pelo Poder Público, aqui incluído o Poder Judiciário, não podendo 

o Magistrado, inclusive, remeter a vítima ao Juízo Cível quando está em 

risco sua integridade física e moral. (...)Deve-se ressaltar que as medidas 

protetivas previstas na Lei 11.340/06 não objetivam o processo em si, mas 

aproteção da ofendida,de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, 

§3º da Lei 11.340/06), diferindo, assim, das cautelares penais 

propriamente ditas...” (TJSP. Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª 

Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, 

v.u.).“MANDADO DE SEGURANÇA Violência Doméstica Indeferimento da 

concessão de medidas protetivas de urgência, com base na Lei 11.340/06 

POSSIBILIDADE Tratando-se de violência doméstica, as declarações da 

ofendida assumem especial relevância, a justificar a aplicação das 

seguintes medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 incisos III, 

alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança concedida.” 

(Mandado de Segurança nº 2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de 

Direito Criminal, rel. Des. Paulo Rossi, j. em 16.12.2015).“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO 

LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR 

A VÍTIMA PARA SE MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS 

MEDIDAS - VÍTIMA QUE MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS 

MEDIDAS - PROTEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - 

NEGAR PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas 

elencadas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma, de caráter 

satisfativo, devendo, por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a 

situação de risco. 2. Sendo a palavra da vítima de suma importância nos 

casos de violência doméstica e familiar, devem ser mantidas as medidas 

protetivas quando demonstrado nos autos a sua necessidade. 3. Diante 

do pedido expresso do Defensor Dativo, impõe-se a fixação de honorários 

advocatícios em razão da interposição do recurso de Agravo de 

Instrumento”. (TJMG. Agravo de Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. 

Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares. Data: 01/11/2016)Por fim, 

considerando que não houve transcurso de longo prazo da data dos fatos 

e do deferimento das Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a sua revogação.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão 

liminar proferida às fls. 18/23, mantendo as medidas protetivas em favor 

da vítima pelo prazo de 6 (seis) meses a partir do deferimento da medida, 

salvo se a requerente manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante 

de novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a 

aplicação das medidas protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, 

isento-o do pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista 

que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto 

no art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Não 

havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.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, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 28 de junho de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46171 Nr: 1717-98.2014.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOCILENE CRISTINA DE SOUZA, Cpf: 

49556975187, Rg: 07350872, Filiação: Benjandira Amaro de Souza e Mario 

Benedito de Souza, data de nascimento: 14/02/1970, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), manicure, Telefone 65- 9902-2245. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 1717-98.2014.811.0026S E N T E N Ç AVistos, 

etc.Trata-se de medida protetiva em favor da vítima Jocilene Cristina de 

Souza em desfavor do ofensor Jorge Martins de Souza.Foi deferido o 

pedido às fls. 15/18. Contudo, a vítima declarou não possuir mais interesse 

no prosseguimento da ação (fls. 21).Instado a manifestar, o Ministério 

Público pugnou pela revogação das medidas de proteção deferidas. É o 

relatório.Passo a Decidir.No caso em tela, verifica-se que a vítima 

manifestou não possuir mais interesse no prosseguimento das medidas 

protetivas aplicadas. Dessa forma, inexistem motivos para que o feito 

continue tramitando, notadamente quando a ação perdeu seu objetivo.Isto 

posto, JULGO EXTINTA A PRESENTE MEDIDA PROTETIVA, ante a 

desistência em seu prosseguimento pela vítima, revogando as medidas 

deferidas às fls. 15/16.Intime-se a vítima e o Representante do Ministério 

Público desta decisão.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. P. R. I. C.Arenápolis, 04 de agosto de 

2015.Augusta Prutchansky Martins GomesJuíza 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, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 28 de junho de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Aripuanâ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-40.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000004-40.2018.8.11.0088. REQUERENTE: ADELCIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intimem-se as partes, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, arrolando eventuais 

testemunhas, tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito. Após, conclusos para deliberações. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 25 de maio de 2018. (assinada digitalmente) 

Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 1490-75.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

 Estando encerrada a instrução e, tendo em vista que o representante do 

Ministério Público já procedeu aos memoriais finais orais no momento da 

AIJ, DETERMINO a abertura de vista dos autos à Defesa, no prazo legal, o 

que deverá ser certificado para a apresentação das alegações finais, por 

escrito.

 Após, façam os autos conclusos, para prolação da sentença.

 Cumpra-se, expedindo se houver o adequado.

 Sirva-se a cópia da presente como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67886 Nr: 2954-37.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDT, FSDM, TT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante o termino do prazo de suspensão dos autos, e visando 

o devido impulsionamento do feito, intimo a parte autora a se manifestar 

requerendo o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19386 Nr: 81-16.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, Odília Lessa de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROCURADORA FEDERAL/INSS - OAB:3.833

 Defiro o pedido conforme petição fls.209/219. Expeça-se alvará conforme 

determinações legais e regulamentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21247 Nr: 535-59.2008.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C. Maracaba 

Calheiros de Lima -Procuradora Federal - OAB:1515858

 Arquive-se o processo com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54852 Nr: 1285-51.2014.811.0100

 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: IVANDO BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, ante o trânsito em julgado da sentença proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71385 Nr: 1633-30.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDE CARLOS PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O

 Vistos etc.

EDE CARLOS PEREIRA, por intermédio da sua defesa constituída, formulou 

novo pedido de revogação de prisão preventiva asseverando, em 

apertada síntese, a inexistência de motivos para decretação da aludida 

prisão cautelar, bem como que exerce ocupação lícita, reside em lugar 

certo e é primário.

Pois bem.

A prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, porquanto 

pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam 

os pressupostos que ensejaram sua decretação.

Ocorre que, observo que não houve alteração do contexto fático dos 

autos, que ensejasse a revogação da referida prisão preventiva do 

acusado.

Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação ministerial 

(ref.: 13 dos autos), mantenho a prisão preventiva do investigado, pelos 

próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.

Intimem-se: pessoalmente o acusado, bem como a sua defesa, via 

publicação na imprensa.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta precatória.

De Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 29 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-59.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRASDESCO 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 BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010212-59.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARIO ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRASDESCO 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 reparação 

de danos materiais e morais, em que sustenta a parte autora que possui 

uma conta bancária na modalidade “conta salário”, junto ao banco 

promovido. No entanto, alega diversas falhas na prestação do serviço, 

aduzindo que não consegue sacar valores depositados, decorrentes de 

uma rescisão de contrato de trabalho; que enviaram cartão com dados 

diversos de sua conta; e ainda, que contratou título de capitalização com 

prazo de 48 meses, e embora já transcorrido esse tempo, alega não 

conseguir resgatar os valores. Pleiteia a restituição do montante de sua 

rescisão, do título de capitalização e indenização por danos morais 

decorrentes dos transtornos por essas falhas. 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 diante da hipossuficiência da parte Reclamante, já 

que somente a promovida pode trazer provas conclusivas quanto à lide. 

Como o promovente alegou não conseguir movimentar sua conta salário – 

efetuar saques, levantar valores de título de capitalização, e não ter 

recebido o cartão correto para tanto, cabia ao banco promovido 

demonstrar que prestou o serviço a contento, sem falhas, ou a culpa 

exclusiva do autor ou de terceiro pelos transtornos (art. 14, §3º CDC), 

hipóteses estas não comprovadas por aquele. Nesse contexto, a parte Ré 

não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, não anexando, por exemplo, extratos da conta do autor 

indicando movimentação, saques etc. Em sua defesa, apenas se resumiu 

a argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Sendo 

assim, o promovido deixou de contestar especificamente as alegações 

contidas na inicial, presumindo, portanto, que as falhas relatadas de fato 

ocorreram, e por consequência os transtornos na tentativa de uma 

solução ao problema. Dessa forma, procede o pedido de restituição do 

valor decorrente de uma rescisão de contrato de trabalho ocorrida em 

2013, depositada na conta, mas que o autor não conseguiu sacar. De igual 

forma procede o pedido de levantamento do valor aplicado de R$ 1.200,00 

pelo titulo de capitalização, sendo R$ 25,00 descontados durante 48 

meses, tendo direito a esse ínterim considerando já transcorrido todo esse 

tempo, conforme contrato. Quanto ao dano material, decorrente de gastos 

para locomoção até uma agência do promovido em Sapezal MT, de igual 

forma procede sua indenização, eis que as notas fiscais de combustível 

apontam que o promovente realmente esteve lá na tentativa de solucionar 

seu impasse. Quanto ao dano moral, deve ser apreciado o caso concreto 

para vislumbrar se de fato houve ou não sua ocorrência. Normalmente, o 

mero descumprimento dos termos contratuais da prestação do serviço, ou 

a falha deste, por si só não presume que a parte prejudicada tenha sofrido 

dano de ordem extrapatrimonial, devendo haver ao menos, elementos que 

por conta disso, evidencie a ocorrência de transtornos ou abalos de tal 

intensidade que resulte no direito à indenização. O fato de obrigar o autor 

a viajar até outra cidade na tentativa de solucionar as questões que 

poderia ser aqui resolvido (pelo menos o promovido não informou por qual 

motivo o autor deveria se deslocar a uma agência sua de outra localidade) 

sem que necessite levar ao Judiciário a solução, despendendo tempo e 

dinheiro em vão, aliado às outras tentativas, caracteriza transtornos que 

ultrapassam o mero dissabor cotidiano da vida em sociedade. 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 

(existência de restrição posterior e sua discussão em outra demanda). No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao 

presente caso, 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 promovida em restituir ao promovente a quantia de R$ 

489,09 decorrente de rescisão de contrato de trabalho; a quantia de R$ 

1.200,00 decorrente de título de capitalização contratado, mas já 

encerrado, e a quantia de R$ 205,06 pelos gastos do deslocamento entre 

Brasnorte a Sapezal, com correção monetária e juros de 1% ao mês a 

contar da citação; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por 

danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, com incidência a contar da citação, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 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, 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 Brasnorte 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. BRASNORTE, 21 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-59.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRASDESCO 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 BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010212-59.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARIO ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRASDESCO 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 reparação 

de danos materiais e morais, em que sustenta a parte autora que possui 

uma conta bancária na modalidade “conta salário”, junto ao banco 

promovido. No entanto, alega diversas falhas na prestação do serviço, 

aduzindo que não consegue sacar valores depositados, decorrentes de 

uma rescisão de contrato de trabalho; que enviaram cartão com dados 

diversos de sua conta; e ainda, que contratou título de capitalização com 

prazo de 48 meses, e embora já transcorrido esse tempo, alega não 

conseguir resgatar os valores. Pleiteia a restituição do montante de sua 

rescisão, do título de capitalização e indenização por danos morais 

decorrentes dos transtornos por essas falhas. Analisando os elementos e 
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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 diante da hipossuficiência da parte Reclamante, já 

que somente a promovida pode trazer provas conclusivas quanto à lide. 

Como o promovente alegou não conseguir movimentar sua conta salário – 

efetuar saques, levantar valores de título de capitalização, e não ter 

recebido o cartão correto para tanto, cabia ao banco promovido 

demonstrar que prestou o serviço a contento, sem falhas, ou a culpa 

exclusiva do autor ou de terceiro pelos transtornos (art. 14, §3º CDC), 

hipóteses estas não comprovadas por aquele. Nesse contexto, a parte Ré 

não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, não anexando, por exemplo, extratos da conta do autor 

indicando movimentação, saques etc. Em sua defesa, apenas se resumiu 

a argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Sendo 

assim, o promovido deixou de contestar especificamente as alegações 

contidas na inicial, presumindo, portanto, que as falhas relatadas de fato 

ocorreram, e por consequência os transtornos na tentativa de uma 

solução ao problema. Dessa forma, procede o pedido de restituição do 

valor decorrente de uma rescisão de contrato de trabalho ocorrida em 

2013, depositada na conta, mas que o autor não conseguiu sacar. De igual 

forma procede o pedido de levantamento do valor aplicado de R$ 1.200,00 

pelo titulo de capitalização, sendo R$ 25,00 descontados durante 48 

meses, tendo direito a esse ínterim considerando já transcorrido todo esse 

tempo, conforme contrato. Quanto ao dano material, decorrente de gastos 

para locomoção até uma agência do promovido em Sapezal MT, de igual 

forma procede sua indenização, eis que as notas fiscais de combustível 

apontam que o promovente realmente esteve lá na tentativa de solucionar 

seu impasse. Quanto ao dano moral, deve ser apreciado o caso concreto 

para vislumbrar se de fato houve ou não sua ocorrência. Normalmente, o 

mero descumprimento dos termos contratuais da prestação do serviço, ou 

a falha deste, por si só não presume que a parte prejudicada tenha sofrido 

dano de ordem extrapatrimonial, devendo haver ao menos, elementos que 

por conta disso, evidencie a ocorrência de transtornos ou abalos de tal 

intensidade que resulte no direito à indenização. O fato de obrigar o autor 

a viajar até outra cidade na tentativa de solucionar as questões que 

poderia ser aqui resolvido (pelo menos o promovido não informou por qual 

motivo o autor deveria se deslocar a uma agência sua de outra localidade) 

sem que necessite levar ao Judiciário a solução, despendendo tempo e 

dinheiro em vão, aliado às outras tentativas, caracteriza transtornos que 

ultrapassam o mero dissabor cotidiano da vida em sociedade. 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 

(existência de restrição posterior e sua discussão em outra demanda). No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao 

presente caso, 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 promovida em restituir ao promovente a quantia de R$ 

489,09 decorrente de rescisão de contrato de trabalho; a quantia de R$ 

1.200,00 decorrente de título de capitalização contratado, mas já 

encerrado, e a quantia de R$ 205,06 pelos gastos do deslocamento entre 

Brasnorte a Sapezal, com correção monetária e juros de 1% ao mês a 

contar da citação; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por 

danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, com incidência a contar da citação, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 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, 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 Brasnorte 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. BRASNORTE, 21 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37849 Nr: 363-72.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PE’UBUMRA BUDZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Constata-se dos autos que a parte autora faleceu em 25/05/2017 (fl. 30), 

sendo que o documento de transação das partes data de 23/08/2017, ou 

seja, quanto o instrumento de mandato estava extinto, de acordo com o 

art. 682, II, do CC; portanto, incabível a homologação do acordo.

O feito foi suspenso, a fim de que o causídico promovesse a habilitação 

dos herdeiros, na forma do art. 687 e seguintes do CPC. No entanto, não 

se vislumbra nos autos a certidão de intimação e expiração do prazo.

Posto isso, intime-se o causídico que patrocinou a parte autora para 

habilitação dos herdeiros no prazo de 1 (um) mês, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para ciência e providências 

que entender cabíveis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31773 Nr: 1539-28.2013.811.0110

 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 DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, proposta MARIA DO 

CARMO DA SILVA.

Às fls. 60/62, fora determinado por este Juízo a retificação do assento de 

nascimento da requerente, sob pena de aplicação de multa diária.

Cientificado, o Oficial Registrador do Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato de Notas da Comarca de Fazenda Nova/GO, informou a 

impossibilidade de cumprimento da determinação judicial ante a existência 

de registro anterior (fls. 64/65-v).
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Instada a manifestar, a requerente pugnou pelo envio de novo ofício ao 

Oficial do Registro Civil mencionado, tendo em vista a discordância entre 

os dados apresentados (fls.64/65-v) e a documentação apresentada pela 

autora (fl.13).

Requereu ainda, a parte autora, o envio de ofício ao Instituto de 

Identificação de Campinápolis/MT, para obtenção de cópia do processo de 

requerimento do Registro Geral da Autora com os documentos 

apresentados para requerer a expedição de sua identificação.

Pois bem.

Percebe-se que nos presentes autos já existe sentença, julgando 

procedente o pedido de retificação do assento de nascimento (fls. 23/24).

Desta feita, indefiro os pedidos de folhas 67/68, visto que têm por 

desiderato a rediscussão da causa.

Posto isso, a Secretaria deverá certificar se foram expedidos os ofícios à 

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás, bem como à ANOREG, 

encaminhando cópia integral dos autos, conforme decisão de folhas 

60/62. Caso negativo, efetive-se incontinenti para cumprimento da 

sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 1658-47.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA TUTELA 

DE URGÊNCIA (...) POSTERGO a análise da liminar para depois da 

efetivação do ESTUDO PSICOSSOCIAL, o qual, desde já, determino a 

realização, no prazo de 15 (quinze) dias, tanto no núcleo familiar do 

requerente quanto da requerida. Com a juntada do estudo, dê-se vista ao 

Ministério Público e voltem-me os autos conclusos. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO (...)DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de 

SETEMBRO de 2.018, às 15h30min(MT), ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável. CITAÇÃO DA REQUERIDA A requerida 

deverá ser citada acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

defensor, para comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC). 

Não sendo celebrado acordo na audiência previamente designada, e em 

sendo apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora 

para impugnação em 15 (quinze) dias. O não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação 

de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC). Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39572 Nr: 1396-97.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Declaro o processo saneado.Os fatos controvertidos dizem respeito 

ao preenchimento dos requisitos necessários para comprovação da 

condição de segurado especial rural e exercício da atividade rural em 

número de meses idêntico à carência do benefício pleiteado.Defiro a 

produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de SETEMBRO de 2.018, 

às 13h30min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24931 Nr: 1056-37.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIR JOSE DE LIMA - 

OAB:16.306/GO, DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - OAB:12124, 

JULIANA BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo INSS às fls. 131/132. Condeno a parte exequente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor descrito como excesso de execução, R$ 145.817,19 (cento 

e quarenta e cinco mil oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos)

[fl. 129 e 131], em consonância com o art. 85, §3°, I, do CPC, entretanto, 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em 

julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, ao Egrégio Tribunal Federal 

da 1ª Região, observando-se o direito aos honorários sucumbenciais dos 

advogados constituídos à fl.08.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42851 Nr: 1065-81.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANTONIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RECEBIMENTO DA INICIALRecebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇADiante dos documentos apresentados nos 

autos (fl. 16), defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 

98  do  Cód igo  Processo  C i v i l .  DA  AUDIÊNCIA  DE 

CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, 

§§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada 

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018, às 

13h30min, (horário de Cuiabá – MT).Citem-se os requeridos acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 
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(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC).Intimem-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor para 

comparecer à oralidade (art. 334, § 3º CPC).Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42347 Nr: 838-91.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CHARLES BENTO DA COSTA, MARCELO BENTO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA EMANUELE BATISTA 

CORREIA - OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por DIVINO CHARLES BENTO DA COSTA e MARCELO BENTO DA COSTA 

em face de BANCO DO BRADESCO S.A/ SEGUROS.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, diante dos documentos juntados 

aos autos (fls. 10 e 15).

I - Cite-se o executado para, querendo, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de metade da 

verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita à obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39128 Nr: 1163-03.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Visto, etc.

 Decisão->Recebimento de Recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado pela defesa de JOÃO 

BATISTA ALMEIDA SILVA (fl.164), com as razões inclusas (fls. 165/191), 

tendo as contrarrazões já sido apresentadas, conforme fls. 207/211.

Constata-se que o recurso de apelação foi interposto pela defesa antes 

da intimação pessoal do réu, sendo assim, o recurso mostra-se 

tempestivo (fl. 227).

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos do art. 593 e 

seguintes, do CPP, RECEBO o mencionado recurso de apelação, nos seus 

legais e jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 597, do CPP).

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

os cumprimentos deste juízo (CPP, art. 600, §4º, do CPP e art. 601).

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42260 Nr: 781-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VML, SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL (...) Assim, recebo a inicial, uma vez que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...)Portanto, defiro a gratuidade da 

justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS A MENOR (...) Com essas considerações, em 

razão da prova da filiação carreada aos autos, DEFIRO O PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de R$ 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) para a mantença da 

menor, devendo ser repassado à genitora da requerente até o dia 10 

(dez) de cada mês. (...) AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (...)DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 27 de AGOSTO de 2018, às 

13h30min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável. CITAÇÃO DO REQUERIDO O requerido deverá ser citado, via 

carta precatória, acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

defensor, para comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC). 

Não sendo celebrado acordo na audiência previamente designada, e em 

sendo apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora 

para impugnação em 15 (quinze) dias. O não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação 

de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC). Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42664 Nr: 986-05.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão- Determinação

Cuida-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade c/c com Pedido de 

Tutela de Urgência, movida por MARIA APARECIDA RODRIGUES 

FERREIRA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

objetando a concessão liminarmente do presente benefício.

O requerente narra às fls. 04/13-v que seu pedido administrativo foi 

negado pelo INSS, descrevendo que o documento segue em anexo, no 

entanto não se vislumbra nos autos a efetiva juntada do indeferimento 

administrativo.

É o relatório.

DECIDO.

Em análise aos autos, verifico que não foi aportado ao processo o 
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documento comprobatório que indeferiu o pedido na esfera administrativa, 

havendo apenas o protocolo do pedido (fl. 63).

Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial, nos termos 

do artigo 321, do CPC, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento;

1. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

1.1. A juntada do documento que comprove o indeferimento do pedido 

administrativo.

 Após, venham os autos conclusos para deliberação acerca do pedido da 

tutela de urgência.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40118 Nr: 1582-23.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COUTO VILELA - 

OAB:39.971/GO

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Concedo o prazo de 5 dias ao Ministério 

Público, com escopo de que possam ser localizadas as testemunhas 

referidas, dessa forma, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Autorizo a retirada de cópia das gravações, conforme pugnado pela 

defesa. Retornando os autos do Ministério Público, voltem-me conclusos 

para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38796 Nr: 983-84.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37466 Nr: 92-63.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ANA DA SILVA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41742 Nr: 397-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SILVESTRE DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38908 Nr: 1054-86.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38783 Nr: 975-10.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37719 Nr: 256-28.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 286-29.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42100 Nr: 690-80.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLENIO PIRES DA SILVA, LAUREDO PIRES DA 

SILVA, MARIA ELZA DA SILVA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 
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para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de 03(Três ) diligencias no centro da cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40739 Nr: 1828-19.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SIQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37820 Nr: 338-59.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serras - 

OAB:119.859SP

 Intimar a parte requerida: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 

0123270386481, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a 

parte autora, em dobro, a quantia de R$ 433,68 (quatrocentos e trinta e 

três e sessenta e oito centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

03/11/2014, conforme documento de fls. 23-v (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38985 Nr: 1119-81.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimar a parte requerida: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 802310442, 

objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a 

parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.500,39 (mil e quinhentos reais e 

trinta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte requerida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

07/01/2015, conforme documento de fls. 20 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38986 Nr: 1120-66.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDA RETSIPINI PARI’OWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 806353449, 

objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a 

parte autora, em dobro, a quantia de R$ 328,80 (trezentos e vinte e oito 

reais e oitenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

07/04/2016, conforme documento de fls. 20 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37720 Nr: 257-13.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Intimar a parte requerida: Ante o exposto, com espeque no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora na peça preambular.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 41734 Nr: 395-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA FERREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de tutela antecipada, pois o direito pleiteado depende de 

verificação da matéria fática subjacente de sua ocorrência, ou seja, 

necessária maior dilação probatória sobre os fatos trazidos na inicial. 

Ressalto a possibilidade de novo exame, caso haja apresentação de 

novos elementos.- Da audiência de conciliação ou mediação -Através do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. - Da citação 

- Cite-se a parte requerida, via remessa dos autos, para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando a parte requerida ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39457 Nr: 1346-71.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha referida pelas partes. Declaro encerrada a instrução. 

Concedo o prazo de 5 dias para a defesa apresentar alegações finais. 

Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40032 Nr: 1562-32.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Constata-se dos autos que as partes 

chegaram a um consenso, tendo o Ministério Púbico se manifestado 

favorável à homologação do acordo. Nesse prisma, sabe-se que a 

solução consensual da lide é o melhor caminho, diante dos ditames do 

CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO a transação das partes e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito sem custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem honorários sucumbenciais, devido 

a consensualidade. P.R.I.C.

Diante da nomeação de Medeiros E Pazeto Advogados Associados (CNPJ 

n. 17.499.116-0001/10) para o feito, fixo os honorários advocatícios no 

valor de 8 (oito) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 

15.2), devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão 

deverá lavrar a competente certidão da dívida em favor do advogado 

nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, 

item 1.2.4.

Diante da nomeação da Dr.ª Leidiane da Silva Xavier OAB MT - 23641 para 

o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 0,5 (meio) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 15.2), devendo ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30508 Nr: 265-29.2013.811.0110

 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: ALTAMIRO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39509 Nr: 1363-10.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, impulsiono o 

presnte feito, para intimar a parte autora a manifestar sobre o laudo 

pericial de fls.84/87, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32332 Nr: 87-46.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, reitero o 

despacho de fls. 129, e intino a rte autora para: " se manifestar sobre o 

laudo de avaliação e para cumprir as determinações da decisão de fls. 

76", no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 349-25.2016.811.0110

 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: GEOVANA GABRIELLY MOREIRA NASCIMENTO, 

ALERRANDRO GABRIEL MOREIRA NASCIMENTO, MARCIA DA COSTA 

MOREIRA, ANTONIO MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Intimar a parte requerida: Sem prejuízo da análise de preliminares e 

prejudiciais de mérito na sentença, tendo por base o princípio da economia 

processual; intimem-se as partes para que se manifestem sobre o 
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interesse de produção de demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 915-37.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEUSINA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Decisão->Determinação

Diante da não realização das perícias determinadas às folhas 55/55-v, 

CANCELO a audiência outrora designada. Desta feita, encaminhem-se os 

autos a secretaria, a fim de que sejam realizadas: a perícia médica e o 

laudo socioeconômico.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1516 Nr: 629-45.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PIRES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 intimaçao do advogado do autor para fazer o pagamento das diliências 

sendo: 3 para vistoria na fazenda, 3 para realizar a pesquisa de mercado. 

Total de 6 diligências para fazer a avaliação do bem.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23664 Nr: 1220-36.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS IRMÃOS CARLOS COSTA LTDA, 

EDUARDO CARLOS DE FARIAS, FERNANDO CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 1220-36.2008.811.0110 – CÓDIGO Nº. 23664 - Número/Ano: 

9/2008

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT.

EXECUTADO(A)(S): AUTO PEÇAS IRMÃOS CARLOS COSTA LTDA.; 

EDUARDO CARLOS DE FARIAS e FERNANDO CARLOS DA COSTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04 de novembro de 2008.

 VALOR DO DÉBITO: R$ 102.205,30 (cento e dois mil, duzentos e cinco 

reais e trinta centavos), em 09 de agosto de 2017.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06/08/2018, a partir das 10:00h, por saldo não 

inferior ao da avaliação.

 SEGUNDO LEILÃO: Dia 06/08/2018, a partir das 13:00h, para venda a 

quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br .

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01) Um lote de terras, situado no perímetro 

urbano da cidade de Campinápolis/MT, Comarca de Nova Xavantina/MT, 

locado sob nº. 17 da quadra nº. 27, do loteamento “Serra do Roncador”, 

com a área de 720,75m² (setecentos e vinte metros e setenta e cinco 

centímetros quadrados), limitando a frente com a Rua 108, medindo 18,00 

metros; lado direito com os lotes 18 a 20, medindo 46,00 metros; lado 

esquerdo com o lote nº. 16, medindo 47,00 metros e fundos com o lote nº. 

21, medindo 13,00 metros. Imóvel matriculado sob nº. 11.356 no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, avaliado em R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 02) Um lote de terreno, situado na zona 

urbana da cidade de Campinápolis/MT, nesta comarca de Nova 

Xavantina/MT, com a área de 300,00m² (trezentos metros quadrados), 

desmembrado de uma área maior de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta 

metros quadrados), locado sob o nº. 18 da quadra nº. 27, no loteamento 

“Serra do Roncador”, cuja área desmembrada encontra-se dentro dos 

seguintes limites e confrontações: Frente com a Rua Paraná, medindo 

10,00 metros; lado direito com o lote nº. 18, medindo 30,00 metros; lado 

esquerdo com a Rua 108, medindo 30,00 metros; e fundos com o lote nº. 

17 medindo 10,00 metros. Imóvel matriculado sob nº. 11.364 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, avaliado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Obs: Item 01 e 02) Os imóveis encontram-se 

com os seguintes melhoramentos públicos: rede de água tratada, rede de 

energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública pista de rolamento 

asfáltica, coleta de lixo e entrega postal. Situam-se próximos a diversas 

residências, próximo ao Hotel Silva e diversos estabelecimentos 

comerciais. Situam-se: Lote 17, Rua Vicente José de Oliveira, esquina com 

Rua José Antônio da Costa, Centro, Campinápolis/MT e Lote nº. 18, Rua 

José Antônio da Costa, Centro, Campinápolis/MT.

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 02 de 

dezembro de 2015.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO(A): EDUARDO CARLOS DE FARIAS, Avenida Benone José 

Lourenço, Qd. 100, Lote 10 e 11, Centro, Campinápolis/MT.

ÔNUS: Item 01) Consta Penhora no autos de Execução Fiscal nº 008/2000, 

em favor de Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da 

Comarca de Nova Xavantina/MT; Penhora nos autos de Execução nº 

411/99, em favor do Banco do Brasil S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível da 

Comarca de Nova Xavantina/MT; Penhora nos autos nº 008/02, em favor 

de Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Nova Xavantina/MT. Outros Eventuais Constantes na Matricula Imobiliária; 

Item 02) Consta Penhora nos autos de Execução nº 411/99, em favor do 

Banco do Brasil S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova 

Xavantina/MT; Penhora nos autos nº 008/02, em favor de Fazenda Pública 

Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT. 

Outros Eventuais Constantes na Matricula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato nº. 66/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento), valor este que deverá incidir sobre o valor de venda do(s) 

bem(ns), e pagos pelo Arrematante. Em caso de suspensão, remição ou 

acordo, a comissão devida será de 2,5% (dois e meio por cento) da 

avaliação a título de comissão.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente 

de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte 

por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 

horas.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: O pagamento poderá ser parcelado, o arrematante 

deverá pagar em até 08 (oito) parcelas (Art. 885 do CPC). OBS: Lances à 

vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 

ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado AUTO PEÇAS 

IRMÃOS CARLOS COSTA LTDA., na pessoa de seu Representante Legal; 

EDUARDO CARLOS DE FARIAS e FERNANDO CARLOS DA COSTA, e 

seus respectivos cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
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habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Campinápolis/MT, 04 de julho de 2018.

Wanessa dos Passos Farias

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41936 Nr: 553-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:131.869 SP

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis–MT, 4 de maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34477 Nr: 293-26.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha referida pelo Ministério Público. Tendo em vista que o 

acusado, mesmo devidamente intimado, às folhas 53, não compareceu a 

solenidade, decreto sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP. Com o 

retorno da carta precatória, intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, a começar pelo Ministério Público.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81580 Nr: 748-86.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNÉIA PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARCOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Ante o exposto, estando evidenciada a voluntariedade e inescusabilidade 

do inadimplemento do débito, cumprida a formalidade do art. 528 do CPC, 

rejeito a justificativa e determino que o Executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove documentalmente o pagamento do valor remanescente da 

dívida referente aos meses de junho de 2011 a fevereiro de 2013, eis que 

a parte exequente desistiu das parcelas vencidas após o ingresso com a 

ação, sob pena de penhora. 2. Para tanto, ao Contador Judicial para 

atualizar a dívida, atentando-se que o cálculo deverá ser feito em cima das 

parcelas de junho de 2011 a fevereiro de 2013, descontando-se R$ 

320,00 comprovados pelo executado. 3. Após, intime-se o executado, via 

DJE, para pagamento do débito, devendo consignar o valor do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.4. Ciência ao Ministério Público.5. 

(...) .6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80402 Nr: 725-77.2012.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON GIANI BORTOLINI, JAQUELINE FONTANA 

BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO BUSSI, GENTIL BELLORINE MEZZALIRA, 

JULIO JOSE DA SILVA, ROGÉRIO ANTONIO PERIN, VALFREDO VAHLDICK, 

CARLOS PEREZ, VILSON SIEBERT, MAIKA COLONIZADORA LTDA, 

MADEIREIRA IDALOVIL LTDA, ADAO BENES, BERNARDINHO LUIZ VIAN, 

ADEMIR BAPTISTA DOS SANTOS, LINO ANTONIO ZANDONATO, PEDRO 

JULIO FERREIRA, MOISES FERREIRA, LINO ZANIBONI, SANDRA MAYUMI 

AIZONO, OSVALDO FEGADOLI, FLORINDO TOUCEDO, JOAQUIM LOPES 

DE ALMEIDA, VALDIR RICKEN, JOAO ALZIRO FRANCISCO, ROLDAO 

COSTA VALLE, IUKIYASU OKADA, JOAO BATISTA ZEFERINO, ODAIR 

PASCOAL GUZZI, DELCIO GUZZI, DIRCEO GUZZI, ESPÓLIO DE JOSÉ 

FRANCISCO SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ ANSELMO DE 

SOUZA, BRUNA DE MIRANDA ZAMPIERI, PAULO GUZZI, JOSE VITOR DE 

ALMEIDA, DORVALINO JOAO GUZZI, INDUSTRIAL MADEIREIRA MUNDO 

NOVO LTDA, ANTENOR ZEFERINO, ALVISE ACCORDI, FAUSTINO 

VICENTIN, AMARILDO VICENTIN, NILTON JOAO ROVANI, ULY DALL 

AGNOL, GELAZIO MOREIRA SENN, ARGEMIRO MOREIRA SENN, CARLOS 

EDMUNDO HARRES NETO, CANISIO DELMAR GRINGS, AMINADAB JOSE 

GABRIEL PINHEIRO DA SILVA, JACIR ANTONIO PERUZOLLO, ANTONIO 

DONIZETE DIAS, OLDI SCHWARZBACH, MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL., 

CESAR ANDRE ZAMPIERI, VOLNEI ANTONIO ZAMPIERI, CLAUDIA BEATRIZ 

ZAMPIERI SALMORIA, EDSON SALMORIA, ARACELI CRISTIANE ZAMPERI, 

PEDRO ERICO ZAMPIERI, ILDENEI TEREZINHA ZAMPIERI, MADEIREIRA GILO 

LTDA, ESPÓLIO DE ADÃO BENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daliny Bortolini - OAB:SC22782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT, LANEREUTON THEODORO MOREIRA - OAB:OAB/MT 

9.667-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar no feito os documentos solicitados pela União às fls. 

270/273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82990 Nr: 322-40.2014.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCELO COPANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO AGRONEGÓCIO, COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT
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 Vistos.

1. Com relação ao petitório de fl. 102/103, esclareço que houve erro 

material na decisão de saneamento do feito, eis que constou sobre a 

perícia grafotécnica no item "4", contradizendo os pontos controvertidos já 

fixados no item "2". Assim, passa a constar no item "4" a seguinte 

afirmativa: "4. Determino a prova pericial para a realização da avaliação 

comercial do imóvel."

2. No tocante à alegação de que apenas o impugnante deverá arcar com 

os honorários periciais (petição de fl. 113), conforme asseverado na 

decisão de saneamento do feito, foi determinado que os honorários sejam 

pagos de forma pro rata por ambas as partes e desta decisão não houve 

recurso, estando amparada pela preclusão. Assim, intimem-se as partes 

para depositarem em Juízo o valor da sua parte correspondente aos 

honorários periciais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

3. Depositado o valor, cumpra-se a decisão de fl. 101 em sua 

integralidade.

4. Int.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36994 Nr: 192-14.2009.811.0105

 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): Cidemad Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON STUTZ - OAB:309-B

 Vistos;

INTIME-SE a parte requerida para que manifeste no prazo de cinco dias se 

aceita a proposta de acordo.

Após, CERTIFIQUE e DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38825 Nr: 386-77.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Wilmar Storch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa proposta pelas partes em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 08/28.

Em audiência de conciliação realizada neste juízo as partes pugnaram pela 

extinção do feito, com fundamento na autocomposição da ação principal 

(fls. 40).

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 O próprio Ministério Público pugnou pela extinção, uma vez que nos autos 

principais as partes formularam acordo.

Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36811 Nr: 186-07.2009.811.0105

 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): Hermes Wilmar Storch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Vistos;

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61066 Nr: 287-39.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rubens Archine de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem de direito no 

prazo de 30 dias.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35582 Nr: 1792-07.2008.811.0105

 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): Geraldo Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 05 dias se manifeste 

acerca da proposta de acordo oferecida pelo Ministério Público.

Após, CERTIFIQUE-SE e voltem CONCLUSOS para a homologação ou 

saneamento do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36966 Nr: 458-98.2009.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Souza da Silva - 

OAB:102588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem de direito no 

prazo de 30 dias.
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No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33843 Nr: 2369-19.2007.811.0105

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCS, EHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iara Maria Balls - 

OAB:6465/MT

 Vistos.

SOLICITE-SE ao juízo deprecado informações acerca do cumprimento da 

missiva de fls. 123.

CUMPRA-SE com urgência, eis que o feito versa sobre adoção tramita há 

10 anos.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29791 Nr: 376-72.2006.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Massoir de Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARSÉRGIO LÚCIO PITERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução, em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Às fls. 103, as partes informaram a quitação integral da dívida, requerendo 

a extinção da Execução.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

informação colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores porventura constritos e a baixa nos cadastros de inadimplentes.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos os quais restam 

fixados no patamar mínimo.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 159-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente novamente, para que se impulsione o feito, 

atentando-se que a publicação deve ser endereçada ao advogado Dr. 

Alessandro da Cruz Polveiro.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61873 Nr: 941-26.2012.811.0105

 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: Arnaldo Agostinho Sottani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Massoir de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiroem que figuram como partes as em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposiçãoda lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Descabe pagamente de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37201 Nr: 804-49.2009.811.0105

 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: Marinalva Lúcio da 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:

 Vistos.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62925 Nr: 318-25.2013.811.0105

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBB, EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Com espeque no art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468 da CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em seis prestações 

mensais, devendo a parte apresentar a primeira parcela na forma do art. 

468, § 7º, da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29655 Nr: 327-65.2005.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público. II. Após, INTIME-SE a defesa para requerer o 

que entender de direito. III. CUMPRA-SE expedindo o necessário. IV. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86712 Nr: 773-14.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DIAS FLORES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para recolher 

as custas de digiligencia de oficial de justiça no prazo de 05 dias, posto 

que fora recolhido apenas as custas de distribuição e taxa judiciária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37356 Nr: 1193-34.2009.811.0105

 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: Maria das Dores Alves de Souza da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A, Calcard 

Administradora de Cartões de Crédito Ltda, Gabriela Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A, Indira Mutran - OAB:10.213, Jean W. Wahlbrink - 

OAB:5.658/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade das contestações encartadas 

aos autos.

Após, CERTIFIQUE acerca do decurso do prazo para que a requerida 

Gabriela Calçados apresentasse contestação.

Empós, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, TORNEM os autos imediatamente conclusos.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64072 Nr: 1473-63.2013.811.0105

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30849 Nr: 1328-51.2006.811.0105

 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: APARECIDA ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o expediente retro foi publicado com defeito, 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito (IEDA MARIA DE ALMEIDA GRABNER) para que promova 
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sua devolução dentro do prazo de três dias, nos termos do artigo 234, § 

2º, do Código de Processo Civil, sob pena de busca e apreensão do 

processo, perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 3100-63.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão judicial, intimo a parte autora para que no prazo de 

dez dias apresente as provas que pretende produzir além da documental 

e pericial já constante dos autos, justificando sua indispensável 

pertinência (utilidade, necessidade e adequação diante das questões 

relevantes e controvertidas ventiladas), para aferição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37553 Nr: 661-60.2009.811.0105

 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): Madeireira Garapeira Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. Tendo em vista o 

requerimento das partes, bem como a intimação não foi realizada como 

determinado às fls. 153, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 16h00min. II. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36477 Nr: 133-26.2009.811.0105

 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): Valdir José de Souza - M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. Tendo em vista o 

requerimento das partes, bem como a intimação não foi realizada como 

determinado às fls. 163, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 14h00min. II. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86875 Nr: 865-89.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor com o objetivo de 

intimar a parte autora para realização da audiência designada para o dia 

20 de agosto de 2018, às 15h:30m, na sala de conciliação do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63332 Nr: 734-90.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floriana de Almeida Ponciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

DETERMINO a suspensão da presente execução até o deslinde dos 

embargos do devedor.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65270 Nr: 686-97.2014.811.0105

 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): Floriana de Almeida Ponciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

APENSEM-SE os presentes autos à execução de n. 

735-75.2013.811.01.05, eis que versam sobre o mesmo título executivo.

Após, VOLTEM conclusos com URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39507 Nr: 947-04.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Anadão Lanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa proposta pelas partes em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 07/34.

Em audiência de conciliação realizada neste juízo as partes pugnaram pela 

extinção do feito, com fundamento na autocomposição da ação principal 

(fls. 47).

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 O próprio Ministério Público pugnou pela extinção, uma vez que nos autos 

principais as partes formularam acordo.

Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 179-15.2009.811.0105

 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): Orlando Anadão Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682
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 Vistos;

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64324 Nr: 1729-06.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHS, AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 17h00min.

INTIMEM-SEas partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66754 Nr: 79-50.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDC, SECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 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 se manifeste acerca da carta precatória 

juntado aos autos a ref. 62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Daniel de Souza Teixeira - OAB:20617-B - MT

 (...) Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que não houve 

qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a 

revogação da prisão preventiva.Há, por conseguinte, necessidade da 

manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).Dessa feita, 

pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação 

provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões 

para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia 

não deve ser revogada.Por todo o exposto, uma vez que permanecem os 

requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do 

réu PAULO STURARO.INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.No mais, 

CUMPRA-SE as determinações constantes na sentença prolatada na 

movimentação de Ref: 245.EXPEÇA-SE o necessário com a máxima 

urgência, mormente o presente feito tramitar com a urgência “réu 

preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 03 de julho de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-08.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação redesignada para o dia 

15/08/2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8020003-08.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que, 

dentro do prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da certidão de ID 

14001453.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 3504-35.2017.811.0099

 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: JDM, MPLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de MARINEIA 

PEREIRA LOPES MACIEL e JOSÉ DIAS MACIEL, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja, MARINEIA PEREIRA LOPES.Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES 

FINAISNomeada como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios 

à advogada SARA TONEZER (OAB/MT n° 9.074/A), o valor de 02 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.1, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR os envolvidos, não se aplicando o artigo 914 

da CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público;3.Transitada em Julgado, se 

nada for requerido, o que deverá ser certificado, EXPEDIR Ofício ao 

Cartório de Registro Civil de Cotriguaçu para que proceda à devida 

averbação na certidão de casamento de matrícula nº. 065250 01 55 2010 

2 00002 107 0000212 60, termo 212, fl. 107 do Livro B-002 (encaminhar a 

referida certidão juntamente com o ofício – fl. 17);4.Após, ARQUIVAR os 

autos;Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 
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pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79867 Nr: 902-37.2018.811.0099

 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: EDOF, RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de EDIMILSO DE 

OLIVEIRA FARIAS e ROSEMEIRE DOS SANTOS FARIAS, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja, ROSEMEIRE DOS SANTOS.Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES 

FINAISNomeada como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios 

à advogada ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT n° 21.383), o 

valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.1, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os envolvidos, não se aplicando o 

artigo 914 da CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público3.Transitada em 

Julgado, se nada for requerido, o que deverá ser certificado, EXPEDIR 

Ofício ao Cartório de Registro Civil da Cidade de Castanheira (Comarca de 

Juína) para que proceda à devida averbação na certidão de casamento nº 

073, do livro B-01, fl. 073 (encaminhar a referida certidão juntamente com 

o ofício – fl. 07);4.Após, ARQUIVAR os autos;Publicar. Intimar. 

Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de 

julho 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

 Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, não 

vislumbrando fatos que justifiquem a custódia do denunciado, 

REVOGA-SE a prisão preventiva, CONCEDENDO-SE LIBERDADE 

PROVISÓRIA a NATALINO FERREIRA DA COSTA, devendo prestar o 

compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com a 

consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único 

e artigo 282, §4º, ambos do CPP:a)Informação MENSAL no processo (o 

que pode ser feito por meio de petição da Defesa ou comparecimento do 

acusado no Cartório deste Juízo) para informar endereço e onde 

trabalha;b)Caso não constitua advogado e mantenha endereço em 

comarca diversa, EXPEDIR Precatória para fiscalização do cumprimento, 

solicitando ao deprecado que, em caso de descumprimento, encaminhe 

imediatamente a Precatória para análise. Em caso de descumprimento e 

retorno da Precatória, vistas ao Ministério Público e, após, à Defesa, para 

se manifestarem, fazendo conclusos em seguida. No caso de ser 

demonstrada qualquer outra circunstância prevista em lei ou, ainda, o 

descumprimento das medidas impostas, caberá a revogação da liberdade 

provisória e, por conseguinte, a decretação da prisão preventiva.Em 

contato com a advogada que assina a petição de revogação da prisão, 

informou-se que houve a contratação apenas para tal pedido. Assim, a 

defesa para o Júri continuará sendo feita pelo Dativo, faltando ainda a 

indicação do rol de testemunhas. Por tudo isso, À SECRETARIA:i.EXPEDIR 

Alvará de Soltura, expedindo PRECATÓRIA para seu cumprimento, 

procedendo às baixas e anotações necessárias (inclusive no BNMP, se 

for o caso);ii.SOLICITAR que o Defensor nomeado apresente o rol de 

t e s t e m u n h a s ;  S i r v a  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA, colocando-se o réu em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiver preso.Ciência ao Ministério 

Público.Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79963 Nr: 966-47.2018.811.0099

 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: GKTC, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de GLEICI KELLY 

THOMAZ CORTONEZI DA SILVA e MARCELO FERNANDES DA SILVA, o 

que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida 

voltar a usar o nome de solteira, qual seja, GLEICI KELLY THOMAZ 

CORTONEZI.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o 

pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DISPOSIÇÕES FINAISNomeada como Defensora, fixam-se como 

honorários advocatícios à advogada ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS (OAB/MT n° 21.383), o valor de 05 URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB – item 15.1, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os 

envolvidos, não se aplicando o artigo 914 da CNGC;2.CIENTIFICAR o 

Ministério Público3.Transitada em Julgado, se nada for requerido, o que 

deverá ser certificado, EXPEDIR Ofício ao Cartório de Registro Civil da 

Cidade de Juruena para que proceda à devida averbação na certidão de 

casamento nº 552, do livro B-02, fl. 252 (encaminhar a referida certidão 

juntamente com o ofício – fl. 10);4.Após, ARQUIVAR os autos;Publicar. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76197 Nr: 2960-47.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79870 Nr: 905-89.2018.811.0099

 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
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 PARTE AUTORA: KADS, EDDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, RECONHECENDO-SE e DISSOLVENDO-SE a 

união estável havida entre KATILIANE ANDRADE DE SOUZA e ELOIR 

DORIVAL DA SILVA GOES pelo período compreendido entre o mês de 

agosto/2014 a março/2016.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam às 

partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISNomeado como Defensor, fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado EMERSON MONTEIRO TAVARES 

(OAB/MT n° 19.736/O), o valor de 02 URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB – item 16.1, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os 

envolvidos, não se aplicando o artigo 914 da CNGC;2.CIENTIFICAR o 

Ministério Público;3.Transitada em Julgado, se nada for requerido, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65840 Nr: 618-34.2015.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISSANDRA MARIA SILVEIRA DA 

SILVA, Cpf: 03352348103, Rg: 21429073, Filiação: Catarina de Fátima 

Silveira e Vilmar da Silva, data de nascimento: 09/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Juruena-MT, solteiro(a), do lar. 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, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se o 

requerido e a requerida desta decisão, ficando desde já determinada a 

intimação por edital, caso se faça necessário.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 03 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 13989 Nr: 64-56.2002.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO KISEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Em pesquisa via Bacenjud, o endereço encontrado é o mesmo de antes.

 Assim, deve haver manifestação sobre o atual cenário processual.

 Por isso:

1.Ao Ministério Público para manifestação;

2.Após, à Defesa;

3.Desistindo das testemunhas/vítima faltantes, ao Ministério Público e à 

Defesa para alegações finais;

4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62236 Nr: 638-93.2013.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: QDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Por consequência, REVOGA-SE a liminar outrora deferida.DEFERIDA a 

gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o pagamento das 

custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 

98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIANomeada 

como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios à advogada 

SARA TONEZER (OAB/MT – 9.074/A) o valor de 03 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 1307-49.2013.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAC, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC, SMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).DEIXA-SE de condenar a parte-autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve 

constituição, tampouco nomeação de advogado pela/para 

parte-requerida.IV DISPOSIÇÕES FINAISNomeada como defensora, 

embora equivocadamente, fixam-se como honorários advocatícios à 

advogada SARA TONEZER (OAB/MT - 9.074-A) o valor de 01 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34846 Nr: 1265-05.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGDSM, IDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR pessoalmente Ingrid dos Santos 

Matos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua 

representação processual, sob pena de extinção do feito em relação a 

sua pessoa. DEVE o Senhor Oficial de Justiça, quando do cumprimento do 

ato, indagá-lo se possui condições de contratar advogado ou se necessita 

da constituição de um defensor dativo para a defesa de seus 

direitos;a.Havendo diligência positiva:i.Informando que não possui 

condições de contratar advogado, desde já, PROCEDER à nomeação de 

defensor dativo para atuar na defesa da requerente (a partir da lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância);ii.Decorrido o prazo sem aceite da nomeação ou em caso de 

não aceite, PROCEDER nova nomeação;iii.CONSIGNE-SE que o advogado, 

seja ele nomeado ou constituído, deverá, após regularizada a 

representação, indicar o endereço da parte-requerida para 

possibilitar/viabilizar a citação ou requerer o que entender de 

direito.b.Havendo diligência negativa:i.Apresentado outro endereço, desde 

já DETERMINA-SE a intimação pessoal de Ingrid dos Santos Matos no 

endereço indicado, deferindo-se, se necessário, a expedição de Carta 

Precatória;ii.Não sendo informado ou desconhecido o atual endereço, 

PROCEDER à intimação de Ingrid dos Santos Matos por via editalícia e, 

decorrido o prazo, conclusos seja para apreciação de petição ou prolação 

de sentença de extinção em relação a sua pessoa.2.Juntado algum 

requerimento ou decorrido o prazo, seja do mandado de intimação/carta 

precatória ou do edital, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, (busca e apreensão e 

citação) da parte e que as guias serão retiradas diretamente do site do 

TJMT: http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55028 Nr: 1001-08.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDMS, NRDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1001-08.2018.811.0034

Código 55028

Vistos e etc.

Trata-se da Petição Inicial de Ação de Execução de Alimentos movida por 

DAVI DE MATO SILVA, menor representando por NILTA RODRIGUES DE 

MATOS SILVA, em face de EDMUNDO RODRIGUES COSTA E SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observo que ainda há irregularidade sanável na 

peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, do CPC.

 Ocorre que o exequente escolheu o rito da coerção pessoal para a 

presente execução de alimentos, de sorte que o débito passível de 

execução pela via eleita é aquele que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no 

curso do processo (CPC, artigo 528, §7º).

Contudo, constam da tabela de débitos que incorpora a inicial valores 

referentes ao plano de saúde que englobam prestações de meses 

anteriores à março/2018, devendo, portanto, serem executadas pelo rito 

da expropriação de bens em autos apartados destes.

Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerente para emendar a petição inicial 

no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, adequando o débito executada 

ao rito da coerção pessoal, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, § 1º do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 28 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50052 Nr: 2195-77.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 27 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55488 Nr: 1234-05.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINELÚCIA RODRIGUES DA CRUZ, Laura Wemilly Souto 

Ribeiro rep/ por Lindalma Aparecida Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1062-63.2018.811.0034

Código nº 55138

VISTOS ETC.

Considerando o provimento nº 56/2016, do CNJ, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da Certidão Negativa de Testamento, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a Certidão Negativa 

de Testamento do de cujus, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

Intime-se

Cumpra-se

Dom Aquino/MT, 27 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva
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Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50089 Nr: 2213-98.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 27 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 3033-20.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Moraes de Souza Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 

330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização processual.P. 

R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 27 de junho de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36164 Nr: 1317-60.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime a parte ré que os autos encontram-se com 

vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do 

acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51978 Nr: 3118-06.2017.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital De Intimação De Sentença

 Prazo: 20 Dias

AUTOS N.º 3118-06.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Justiça Pública

AUTOR(A) DO FATO: Jaqueline de Oliveira Vergílio

INTIMANDO(A, S): Autor do fato: Jaqueline de Oliveira Vergílio, Cpf: 

03829614128, Rg: 2.224.614-2 SSP MT Filiação: José Carlos Vergílio e 

Celia de Oliveira, data de nascimento: 18/02/1990, brasileiro(a), natural de 

Dom equino-MT, solteiro(a), Endereço: Avenida Pedro Celestino Perto do 

Cemitério, Bairro: Vila Progresso, Cidade: Dom Aquino-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/11/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTOS, ETC. Trata-se de ação de medidas protetivas (Lei 

Maria da Penha), interposta por CÉILIA DE OLIVEIRA em face de 

JAQUELINE DE OLIVEIRA VERGÍLIO, ambas já qualificadas nos autos em 

epígrafe. Em síntese, as medidas protetivas foram deferidas na data de 

01/11/2017. Em seguida, as partes foram devidamente intimadas (Ref. 05). 

É o relato. DECIDO. É sabido que a medida protetiva possui caráter 

cautelar. Assim, presta-se a resguardar a vítima de futuras agressões 

perpetradas por pessoas de seu íntimo relacionamento. Nesse sentido, as 

cautelares necessitam de fumus boni iuris e periculum in mora. No caso 

epigrafado, não se fazem mais presentes os requisitos acima delineados, 

que outrora estavam presentes, diante do lapso temporal perpetrado entre 

o deferimento das medidas protetivas e a presente data, bem como por 

terem sido elas satisfativas à vítima, sob pena de sua manutenção 

tornar-se indefinidamente ad eternum. Portanto, torna-se inócua a 

manutenção da tutela emergencial. Neste sentido, trago à baila 

jurisprudência de Tribunais Estaduais: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA 

PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

ATRIBUIR-LHES CARÁTER DEFINITIVO - NATUREZA CAUTELAR - 

DISTINÇÃO ENTRE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E MEDIDAS 

CAUTELARES PREVISTAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - DESCUMPRIMENTO A 

ENSEJAR O DECRETO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM 

CONCEDIDA. 1- As Medidas Protetivas não devem durar ad eternum e, 

assim não há que se falar na aplicação do instituto da decadência. 2- No 

contexto, tendo em vista que a suposta vítima não exerceu o seu direito de 

representação e transcorrido mais de dois anos da data em que lhe foram 

conferidas Medidas Protetivas, não há o que se falar em descumprimento 

das mesmas a ensejar o Decreto Prisional do paciente, valendo o registro 

de que nada impede venha requerê-las novamente se houver justa 

motivação. 3- Existe uma grande diferença entre Medidas Protetivas de 

Urgência com as Medidas Cautelares previstas no Código de Processo 

Civil, sendo que no âmbito do Direito Penal as primeiras não podem ser 

definidas como Medidas Cautelares Satisfativas, uma vez que podem ser 

substituídas a qualquer tempo ou até mesmo revogadas. (...) (TJ-MG - HC: 

10000130159783000 MG , Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 

18/06/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Com estas considerações, entendo que as 

medidas protetivas perderam seu objeto, de modo que as restrições 

severas ao direito de ir e vir da ré devem ser revogadas. Consigno que 

nada impede a vítima de novamente requerer as medidas protetivas de 

urgência se houver justa motivação. Diante do exposto, REVOGO as 

presentes medidas protetivas e ante a cessação de sua necessidade, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as 

seguintes providências: 1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar 

desta Comarca; 2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada 

a impede de requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação; 

3) Dê-se ciência ao Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em 

julgado, arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Dom Aquino–MT, 15 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito em Substituição Legal Eu, Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico 
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Judiciário, digitei.

 Dom Aquino - MT, 3 de julho de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53747 Nr: 392-25.2018.811.0034

 AÇÃO: 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): Josair Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petição inicial de Ação de Execução Provisória de Sentença 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face JOSAIR JEREMIAS LOPES, devidamente qualificados nos autos.

O Parquet visa executar os valores referentes à multa diária determinada 

no feito de código 48263, que tramita nesta Comarca.

Nesta medida, há acórdão do egrégio STJ, em julgamento de recursos 

repetitivos (tema 743), no sentido que a astreinte só poderá ser executada 

provisoriamente após a sua confirmação em sentença de mérito e, 

havendo recurso, não haja efeito suspensivo sobre ela, nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 

543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA 

FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 

543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária 

prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que 

configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, 

somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua 

confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso 

eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O 

termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, 

deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é 

inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão 

interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua 

confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do 

arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da 

existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado 

após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em 

que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão 

colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos 

requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição 

sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial 

provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 

543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior 

Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao 

Recurso Especial. (STJ - REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).

Nesta senta, à luz da regra insculpida no inciso II do artigo 332 do CPC, o 

caso é de improcedência liminar do pedido, in verbis:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar:

[...]

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Sendo assim, ante ao exposto e sem mais delongas, JULGO 

LIMNARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no artigo 

332, inciso II, do CPC, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84263 Nr: 1293-10.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de que existe petição da Defesa pendente a 

ser juntada no presente feito, encaminho os autos à Secretaria, para a 

devida juntada, e, após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para 

se manifestar acerca dos documentos juntados.

Com a manifestação do Ministério Público, voltem-me os autos conclusos 

com URGÊNCIA para as deliberações necessárias.

Feliz Natal/MT, 03 de Julho de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71061 Nr: 429-45.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES CASTRO ANDRADE, José Claudemir 

Gualdi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

RICARDO BASSO - OAB:12739

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 430, Designo audiência para oitiva da 

testemunha que reside nesta Comarca, para o dia 03/10/2018, às 

13h30min, proceda a Secretaria o necessário para intimação da 

testemunha no endereço informado.

Quanto à outra testemunha, determino que seja expedida Carta Precatória 

para que a Comarca Deprecada designe audiência.

Determino que a Secretaria certifique-se acerca de todas as Cartas 

Precatórias expedidas, eis que quanto as Testemunhas de Defesa 

Agenor, não há nos autos resposta, bem como quanto à testemunha de 

defesa Dimas.

Após, caso citação negativa, determino que sejam os réus intimados, por 

meio de seus Defensores para se manifestarem acerca da desistência 

das testemunhas por estes arroladas, ou que traga aos autos o endereço 

atualizado, sendo que trazendo aos autos endereço atualizado, determino 

desde já a expedição de Carta Precatória caso residindo fora da Comarca, 

em caso de residir nesta Comarca, determino a intimação para 

comparecimento na audiência já designada para o dia 03/10/2018, às 

13h30min.

Caso retorno sem a devida citação das testemunhas arroladas pela 

acusação, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em caso de desistência de todas as testemunhas e nada mais as partes 

requerendo, abram-se vistas para apresentação de Alegações Finais.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86908 Nr: 328-89.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTR, LUCIANA GONÇALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210A

 Intimação das partes para querendo se manifestarem quanto a expedição 

do Alvará Eletrônico n° 410367-P / 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115502 Nr: 2454-73.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PACHECO SOUZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson M. Marques, MUNICIPIO DE NOVO 

MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA PACHECO DE SOUZA - 

OAB:272.051-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

CRISTINA PACHECO DE SOUZA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94921 Nr: 2242-57.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBIsON CORREIA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que as pesquisas realizadas junto aos sistemas 

informatizados do CNJ e TSE restaram inexitosas, intime-se pessoalmente 

a autora para dar prosseguimento ao feito, apresentando o endereço da 

executada.

Não havendo manifestação da parte credora, passados 30 (trinta) dias, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 4329 Nr: 15-22.2000.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Reneu Tellier Montagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Junior - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920

 Reiteração da intimação do (a) advogado (a) Dr.(a)Geraldo Carlos de 

Oliveira, para que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos 

autos supra mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções 

previstas no artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se 

com carga desde a data de 27/06/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112456 Nr: 93-83.2018.811.0087

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS AMAZONIA LTDA, Rafael Klas 

Dal Bó, Silvino Dal Bó Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANE GONCALVES DE RESENDE 

FERNANDES - OAB:31337, Marcelo Arthur Menegassi Fernandes - 

OAB:31367/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 2664-66.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Carlos Deparis, Roseli Meireles Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 09 de agosto de 2018, 

às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80469 Nr: 2296-62.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do acusado LAURO RAMOS FILHO, 

qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do 

Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição 

retroativa.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-30.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BONFANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARIM GABRIELA FURTUNATO SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora/exequente na pessoa de seu advogado para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018, 

às 10h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-79.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGUES OAB - MT23257/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEDE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 
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COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

18/07/2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-34.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARONEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN CAROLINE GOLONI OAB - MT19711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REQUERIDO)

FABIO DOGLAS MAYER (REQUERIDO)

AMILTON EDER MAYER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de conciliação designada para o dia 

18/07/2018, às 09:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52053 Nr: 2871-19.2017.811.0036

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Moreira Narciso & Cia Ltda- ME, Maria 

Madalena Narciso Ferreira, Tania Maria Moreira Narciso, Thiago Moreira 

Narciso Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Moreira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Silva Bezerra 

Rodrigues - OAB:19829/O

 Vistos etc.

Constato que a parte requerida Sr. Epaminondas Moreira Narciso foi 

devidamente intimado às fls. 223. Portanto, nos termos do art. 385, § 1º do 

CPC, decreto a sua revelia e aplico a pena de confesso a parte requerida, 

e resta precluso a produção de provas pelo requerido.

Outrossim, constato que a causidica da parte ereuqerida Drª Roberta Silva 

Bezerra Rodrigues –OAB 19829-MT nao foi devidamente intimada via DJE, 

pelo fato de não estar devidamente cadastrada nos autos. Desta feita, 

resta tão somente a redesignaão da presente audiencia para oitiva das 

testemunhas da parte autora que designo para o DIA 13/09/2018 ÀS 

14H00MIN.

Determino ainda que a secretaria faça o cadastramento da advogada da 

parte requerida corretamente.

 Saem os presentes intimados.

 Intime-se a advogada da parte requerida via DJE.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3054-87.2017.811.0036

 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: Lindaura da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 52624

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por LINDAURA DA SILVA 

GONÇALVES 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.28/32.

Impugnação às fls.46, 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 

17h30min.

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, 03 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 2581-04.2017.811.0036

 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: Dirce Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 51210

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.86/87, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51218 Nr: 2588-93.2017.811.0036

 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: Eliane Pereira da Silva Ponciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 51218

Vistos etc.
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 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.107, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53824 Nr: 3574-47.2017.811.0036

 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: Adão de Lima e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53824

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ADÃO DE LIMA E SILVA 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.33/37.

Impugnação às fls.44, 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 

17h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56134 Nr: 791-48.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 56134 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por ANA DE JESUS SILVA em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social –INSS.Contestação juntada aos autos fls.26/29.Impugnação 

à fl.40.É o breve relatório. Decido. É ponderável que a parte exerça direito 

à ordem jurídica justa, por meio do Poder Judiciário, cujo acesso não lhe 

tem como ser negado ou restringido.Sendo necessária a comprovação 

fática do alegado, mormente por prova pericial, impossível o julgamento 

antecipado. Nomeio como perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 

4142, que servirá independentemente de compromisso, cujos possíveis 

honorários correrão por conta da Justiça Federal no valor de R$370,00 

(trezentos e setenta reais), valores estes que serão reajustados 

anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos termos do 

art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo 

eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente.Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos 

periciais.ATENTE-SE a secretaria para enviar todos os documentos 

necessários para o deslinde do perito, inclusive os quesitos acostados 

pelas partes.Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 03 de julho de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46889 Nr: 511-14.2017.811.0036

 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: João Bosco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 46889

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.79, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50419 Nr: 2205-18.2017.811.0036

 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: Nildecy Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50419

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 
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ou concordar com o cálculo apresentado à fl.121, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 2382-79.2017.811.0036

 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: Clarindo da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50817

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.96, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58025 Nr: 1548-42.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco César Brzezinski Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, a princípio, vislumbro necessário deferir em partes os diversos 

pedidos liminares listados pelo autor na exordial, de modo que postergo a 

análise dos demais requerimentos, caso restar infrutíferas as seguintes 

determinações:1) DETERMINO ao oficial de justiça que procedam as 

diligências necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 

2º do Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem 

alienado fiduciariamente que se encontra em poder da parte requerida no 

endereço indicado na exordial ou outro local que possa ser localizado. 2) 

A parte requerida, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, DEVERÁ entregar o bem e seus respectivos documentos, de 

acordo com o §14 do art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe 

foi dada pela Lei 10.931/04, sob pena da aplicação de MULTA ÚNICA no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais).3) CONSTE-SE no mandado a 

possibilidade de apreensão da garantia, independentemente de 

distribuição de carta precatória, em caso do bem se encontrar em 

comarca distinta da competência desse juízo, conforme autoriza o artigo 

3º, §12 do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14.4) 

INTIME-SE a parte requerida de que no prazo de 05 (cinco) dias depois de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo no mesmo 

prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no valor apresentado pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre 

de ônus.5) CITE-SE a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo ainda 

apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e desejar 

sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 

10.931/04.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Guiratinga/MT, 03/07/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49024 Nr: 1588-58.2017.811.0036

 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: Carlito Ramos de Rezende, José Luiz Sergi Junior, Elis 

erica Alcedina Sergi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmane Gabriel Vieira, Juracy Ramos de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicholas André Ferreira 

Martins - OAB:16.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência 

pleiteada pelos autores na petição inicial.1) CONCEDO a parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita.2) DEIXO de designar audiência de 

conciliação neste processo, pois trata-se de ação que requer a 

declaração de nulidade de processo judicial, causa essa que não admite 

autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, II do NCPC.3) Nesse 

sentido, CITEM-SE os requeridos para apresentarem contestação a 

petição inicial, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena das 

advertências a que faz menção o art. 344 do Novo Código de Processo 

Civil.4) Após o transcurso do referido prazo, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça impugnação à contestação, 

sob pena de preclusão de direitos.5) Por fim, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.6) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.Int imem-se e cumpra-se.  Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 03/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42850 Nr: 1044-07.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:19177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Autos n° 1044-07.2016.811.0036 (42850)

Ação de Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 454/467, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03/07/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58017 Nr: 1545-87.2018.811.0036
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 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): Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria 

Emília Brito dos Santos Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1545-87.2018.811.0036 (58017)

Execução de Título Extrajudicial

 Despacho.

 Vistos etc.

1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do Novo C.P.C.).

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de bens, deverá 

ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, 

devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do Novo 

C.P.C).

 4) Em não sendo localizado o executado para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do Novo CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58015 Nr: 1544-05.2018.811.0036

 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): Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria 

Emília Brito dos Santos Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1544-05.2018.811.0036 (58015)

Execução de Título Extrajudicial

 Despacho.

 Vistos etc.

1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do Novo C.P.C.).

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de bens, deverá 

ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, 

devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do Novo 

C.P.C).

 4) Em não sendo localizado o executado para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do Novo CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 1283-11.2016.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira dos Santos, Adão 

Camargo, Lacy Moreira de Moraes, Nalba Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 1283-11.2016.811.0036 (43297)

Ação de Usucapião de Bem Imóvel Urbano

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte autora, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTE-SE em relação a petição da parte requerida de fls. 

85/90, requerendo o que entender necessário, sob pena de preclusão de 

direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 2750-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Silva Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:16.131/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Marina 

Costa e Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Garcez Toledodo Pizza - 

OAB:8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206/O

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da juntada na ref. 85 da Contestação e documentos, bem 

como, para que no prazo legal, caso queira oferecer impugnação, na 

forma deliberada no despacho de ref. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50036 Nr: 2060-59.2017.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Assis Anchieta - 

OAB:3.846/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que informe nos 

autos se houve o cumprimento integral da medida, na forma do despacho 

de ref. 11. manifestando no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

arquivamento definitivo dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340 Nr: 18-43.1994.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Nunes Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jamilson Nunes Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA M B. VASCONCELOS - 

OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANDERLEI 

SILVÉRIO PEREIRA, para devolução dos autos nº 18-43.1994.811.0036, 

Protocolo 340, 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): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2906 Nr: 290-27.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Névio 

Pesavento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei que as fls 376/377 informação da central 

de protocolo de Rondonópolis que a carta precatória endereçada aquele 

juízo com finalidade de intimação da parte executada de fls 366 

encontrase pendente de recolhimento de custas do distribuídor na 

importancia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) conforme se vê as fls 

377. Intimo a parte autora para que no prazo de cinco (5) dias, promova 

naquele juizo as custas solicitadas, sob pena de devolução da deprecada.

Guiratinga - MT, 4 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57795 Nr: 1477-40.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos 1477-40.2018.811.0036

Código: 57795

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido: Ricardo Henrique Ferreira Cabral

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público as fls. 63/73 

interpôs recurso em sentido estrito (fl. 63/64) e inclusive já apresentou as 

suas razões (fls. 65/73).

1) Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 

RECEBO os recursos em sentido estrito interpostos pelo Parquet, com 

fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

2) NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado 

Ricardo Henrique Ferreira Cabral, para tanto, INTIME-SE o Recorrido na 

pessoa do Defensor Público desta Comarca para que, no prazo de 02 

(dois) dias, ofereça contrarrazões ao recurso em sentido estrito 

interposto (art. 588, segunda parte, do CPP).

3) Por fim, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52091 Nr: 2878-11.2017.811.0036

 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: Sérgio Ricardo Savioli, Telma Rosana Savioli, Tania 

Regina Savioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael de Albuquerque, Maria Lazara da Cunha 

Villela Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fialho Junior - 

OAB:17524/MT

 Vistos etc.

Ismael de Albuquerque e Maria Lazara da Cunha Villela Albuquerque, 

qualificada nos autos, interpôs a presente Ação de Reintegração de 

Posse em face de Sérgio Ricardo Savioli, Telma Rosana Savioli e Tania 

Regina Savioli. (no processo código 44026).

Outrossim, Sérgio Ricardo Savioli, Telma Rosana Savioli e Tania Regina 

Savioli, ingressaram com a ação de rescisão contratual c.c. despejo de 

imóvel rural em face Ismael de Albuquerque e Maria Lazara da Cunha 

Villela Albuquerque. (no processo código 52091).

 Durante a realização da audiência de instrução, as partes entabularam 

acordo sobre ambos os feitos em litigio.

As partes requereram a homologação do acordo e extinção dos feitos.

É o relatório necessário. Decido.

Tendo em vista que as partes de livre e espontânea vontade realizaram o 

presente acordo referente aos autos Código: 44026 e 52091.

Em face do exposto, EXTINGO ambos os feitos (código: 44026 e 52091) 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’ do CPC, para 

HOMOLOGAR o acordo ajustado pelas partes.

 Translade cópia desta decisão aos autos de Código 52091.

 Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado os autos, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46879 Nr: 503-37.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cornélio Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

VARA ÚNICA

Processo nº 503-37.2017.811.0036 (46879)

Decisão.

Visto etc.

Trata-se de ADITAMENTO À DENÚNCIA oferecida com o objetivo de 

acrescentar nova prática de conduta delitiva ao acusado CORNÉLIO 

LOPES DOS SANTOS, já qualificado na exordial acusatória, pela prática de 

novo crime de furto.

1) Ante a existência dos requisitos formais e materiais do aditamento da 

denúncia (art. 384 e seguintes do Código de Processo Penal), ou seja, há 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO o 

ADITAMENTO A DENÚNCIA nos seus termos.
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 2) INTIME-SE a defesa do réu CORNÉLIO LOPES DOS SANTOS a se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 384, §2º do 

CPP.

3) Após, aguarde-se o retorno da missiva como já determinado as fls. 216.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 03/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55483 Nr: 491-86.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Rodrigues, Karolayne Beatriz Cardoso 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257/MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.1) Dando prosseguimento 

ao feito, tendo em vista que o Recurso de Apelação de fl. 239/240 do réu 

ALMIRO RODRIGUES foi interposto tempestivamente: RECEBO o recurso 

de apelação, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).2) INTIME-SE a 

apelante para, no prazo de 8 (oito) dias, apresentar as razões da 

apelação. 3) Em seguida, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público Estadual, para 

oferecimento das contrarrazões, no prazo de 8 (oito) dias.4) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos, para novas 

d e l i b e r a ç õ e s . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 03/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53498 Nr: 3430-73.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Paula 

Bergamaschi - OAB:7367/MT, Plínio Francisco Bergamaschi Jr. - 

OAB:8384-B/MT

 Autos n° 3430-73.2017.811.0036

Código: 53489

Execução de Título Extrajudicial

Decisão

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido da exequente de ref. 26, e SUSPENDO o curso da 

presente execução pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do art. 

922 do Novo Código de Processo Civil.

2) ARQUIVE-SE PROVISORIAMENTE a presente execução até 28/11/2018, 

decorrido o prazo, INTIME-SE a Exequente para informar se o Executado 

efetuou a quitação da dívida e voltem-me os autos conclusos.

Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57477 Nr: 1353-57.2018.811.0036

 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 Dulcidia Brites

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de retificação da 

certidão de nascimento de MARIA DULCÍDIA BRITES, por consequência 

extingo o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I 

do NCPC, para isso:1) DETERMINO a retificação da Certidão de Nascimento 

de MARIA DULCÍDIA BRITES, corrigindo e substituindo os termos 

equivocados, fazendo-se constar o nome de seu pai como “RAMON 

BRITES”.2) OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil de Porto Murtinho-MS, 

para que proceda, GRATUITAMENTE, a referida retificação no registro de 

nascimento de MARIA DULCÍDIA BRITES, matrícula nº 43.97, do livro A-nº 

25, Folha nº 119.3) CIÊNCIA ao Ministério Público.Cumpridas todas as 

determinações e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.Guiratinga/MT, 02/07/2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 3490-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Silvania Maria 

Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Autos nº 3490-46.2017.811.0036 (53630)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018, às 

15:30hrs (MT).

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 DA PARTE REQUERIDA, 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).

Por fim, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-35.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN VELOSO GOMES (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 
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(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a dar cumprimento à sentença da movimentação 

do Id 13661216, conforme requerimento do Id 13691750, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 que tome conhecimento da comunicação de 

depósito judicial (Id 13986625) a favor de Ademir Pereira Campos, bem 

como no prazo de 05 (cinco) dias informar a conta e demais dados 

bancários para depósito do valor a ser levantado.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81305 Nr: 67-92.2017.811.0096

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CALIFÓRNIA LTDA, JOÃO 

ADÃO HENZ, ODAIR JOSÉ HENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 Considerando que a decisão de ref. 21 foi publicada tão somente em 

nome do patrono da parte autora, nos termos da Legislação Vigente e do 

Art. 482, VI e Art. 1 207da CNGC, impulsiono estes autos ao Setor de 

Matéria de Imprensa com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE, nos seus exatos termos: Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial promovida pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT, em face de AUTO POSTO 

NORTÃO. À ref.19 as partes informaram que compuseram acerca do 

objeto desta ação judicial. Sendo assim, requereram a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor. É o necessário relatório. 

DECIDO. Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez que são elas 

maiores, capazes, estão regularmente representadas e os direitos em 

questão são disponíveis. Havendo pedido expressamente neste sentido, 

nos termos do artigo 792, caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do débito. Se decorrido tal 

prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento integral do acordo, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE para manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção 

de pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes. Arquive-se, 

provisoriamente, com as cautelas e baixas de praxe. Em consequência, 

CANCELO a audiência designada nos presentes autos. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78929 Nr: 652-81.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 652-81.2016.811.0096 (Código 78929)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Nova Santa Helena/MT

Vistos.

Defiro a cota ministerial de ref. 54.

INTIME-SE o Laboratório Bio Análise, na pessoa do seu representante 

legal, Dr. Nei César de Borba para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, proceda com a realização do exame CGH – Hibridação Genômica 

do menor Crystyan Bezerra neves e, em seguida, emita a respectiva nota 

fiscal, bem como informe os dados bancários no processo, para imediato 

recebimento, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81340 Nr: 88-68.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos n. 88-68.2017.811.0096

Código n. 81340

Vistos etc.

Cuida-se de execução de alimentos proposta por Célia Ferreira, em 

desfavor de João Osmar Eli.

No decorrer do processo, as parte informaram a propositura de acordo 

extrajudicial, pugnando pela sua homologação e consequente extinção do 

feito (Ref. 28).

O Ministério Público se manifestou á Ref. 46, se manifestando favorável 

quanto ao pedido de homologação formulado à Ref. 28.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de 

Ref. 28, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-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.: 77593 Nr: 114-03.2016.811.0096

 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: ALCIDES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601, 
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JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em consonância com o artigo 494 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pleito de Ref. 52. Ademais disso, em que pese tenha a 

informação nos autos da expedição de Ofício para que seja implantado o 

benefício à parte autora, verifico na juntada do A.R (Ref. 54) que o 

respectivo documento não foi expedido à Gerência Executiva do 

INSS.Desse modo, DETERMINO que seja novamente expedido o documento 

e encaminhado para a Gerência Executiva do INSS. Por fim, verificando 

que a requerida apresentou recurso de apelação à Ref. 53, INTIME-SE a 

apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º,  do CPC),  INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

REMETAM-SE os autos para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do artigo 1.011 do CPC, grafando as nossas melhores 

homenagens.INTIME-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Itaúba/MT, 

15 de fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71538 Nr: 814-81.2013.811.0096

 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: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PIERIN JÚNIOR, PAULO SERGIO PIERIN, 

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), SYLVIA FERREIRA (Espólio), 

OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR (Espólio), MARIA AMÉLIA FERREIRA, 

Espólio de., OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alderico Barboza dos 

Santos - OAB:39684, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

aforado pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A em face de IVO 

PIERIN JÚNIOR, PAULO SÉRGIO PIERIN e espólio de OSCAR HERMÍNIO 

FERREIRA FILHO, e declaro incorporado ao patrimônio da COPEL 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A a área de 15,0753 hectares, 

desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 3.520/2012.O valor a ser 

pago, a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado, será 

calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será 

complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos. 

Desde já, informo que, caso o valor da indenização supere o já depositado 

nos autos, será acrescido juros compensatórios de 12% ao ano a contar 

da data da imissão provisória na posse (Súmula 69 do STJ). Deverá ainda 

o valor ser acrescido dos juros moratórios à taxa de 6% ao ano, estes 

últimos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em 

julgado da sentença. Uma vez que o valor será complementado em novo 

laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária contará a 

partir do laudo na fase de liquidação de sentença e os juros de mora 

passarão a ser aplicados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao 

trânsito em julgado da decisão daquela fase processual. Aos efeitos de 

apuração final do cálculo deverá ser abatido o valor do depósito prévio, 

igualmente corrigido pelo IGP-M/FGV.Outrossim, o expropriante deverá 

pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos 

réus, que fixo em 5% da diferença entre o valor do depósito e aquele a 

ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente corrigidos, de 

conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei n.º 

3.365/41.Oportunamente, com o pagamento do valor da indenização, 

expeça-se mandado para registro no respectivo álbum imobiliário, de 

acordo com os arts. 28 e 29 do Dec.-lei n.° 3365/41.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 1035-74.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GESSICA LORCA 

STRAPAZZON - OAB:20249/O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 

14.865

 Processo nº 1035-74.2007.811.0096 (Código 44156)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Gilberto Santos Silva

Vistos.

Defiro a cota ministerial retro.

INTIME-SE o douto causídico para que apresente endereço atualizado do 

réu.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46677 Nr: 425-04.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, pelo que 

ABSOLVO o acusado Waldecy da Silva, já qualificado nos autos, da 

imputação a ele endereçada na inicial acusatória, o que faço com fulcro no 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Isento de custas 

processuais.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

comunique-se aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

nos termos do artigo 1.453, “III” da CNGC.Por fim, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Às providências.Itaúba, 28 de junho de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73434 Nr: 951-29.2014.811.0096

 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 ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PRADO, CARMEM APARECIDA ALVES 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Processo nº 951-29.2014.811.0096 (Código 73434)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

 Autor do Fato: Gilmar Prado e Carmem Aparecida Alves Miranda

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o nome do Sr. Gilmar 

Prado, está constando indevidamente como autor do fato, razão pela qual 

DETERMINO a sua exclusão da relação processual, bem como a retirada 

de seu nome do banco de dados do tribunal.

Após, ao arquivo.

Itaúba, 28 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44060 Nr: 894-53.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Meira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 (...) JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR DANIEL MEIRA DO 

CARMO, já qualificado, pela prática do crime descrito no artigo 147, 

“caput”, c/c artigo 150, § 1, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 

do Código Penal (...) Inexistindo causas de aumento e diminuição, fica o 

réu condenado definitivamente a pena de 06 (seis) meses de 

detenção.Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, prevista 

nos artigo 69, do CP, fica o réu condenado definitivamente a 01 (um) ano 

de detenção.Em consonância com o artigo 33, § 2º, c, do CP, o réu deverá 

cumprir a pena em regime semiaberto, pois não é primario.Ante o regime 

fixado (semiaberto) e por, aparentemente, não estarem presentes os 

requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade. Como o crime foi praticado com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, deixo de substituir a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do Art. 41 da Lei 

11.340/2006.Deixo ainda de condenar o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, eis que assistido por advogado dativo.Condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, desde 

já arbitrados em prol do advogado Renato Gonçalves Raposo, no valor 

correspondente a 03 URH. Após as formalidades legais, expeça-se a 

devida certidão.O réu deverá ser intimado pessoalmente da sentença, no 

último endereço constante dos autos, devendo o oficial de justiça 

atentar-se para o artigo 980, § 8º, da CNGC/MT. Caso não seja 

encontrado, expeça-se, desde logo, edital de intimação da sentença, nos 

termos da lei processual penal.Oportunamente, após o transito em julgado 

desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1) Lance o nome do 

acusado no rol dos culpados;2) Expeçam-se Guia de Execução de 

Pena;3) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando 

a condenação do réu, com suas devidas identificações pessoais, 

acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c o 15, III, da 

Constituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37720 Nr: 510-27.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

INTIME-SE, a parte exequente, para que, constitua advogado ou para que 

informe a sua impossibilidade financeira para contratar causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5131 Nr: 221-83.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Moraes

 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 JOÃO BATISTA DE MORAES, 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, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41569 Nr: 1278-53.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac de Lima Brito, Adriano Aguilar da Gama, 

Ana Bela Dominique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fátima Neves - 

OAB:10737/O, MIGUEL ANGELO CARROCIA - OAB:21968/O

 Vistos

Considerando as alegações de que o uso da tornozeleira eletrônica vem 

causando constrangimento ao denunciado, principalmente em seu 

trabalho, ainda a afirmação de que está sendo monitorado a mais de um 

ano, sem qualquer transgressão às regras, DEFIRO o pedido de retirada 

de tornozeleira eletrônica, em consonância com manifestação do Ministério 

Público.

 INTIME-SE o denunciado ADRIANO AGUILAR DA GAMA, para no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua intimação, se dirigir à Cadeia Pública de 

Araputanga/MT ou à Central de Monitoramento Eletrônico em Cuiabá/MT 

para realizar a retirada da tornozeleira por profissional capacitado.

 OFICIE-SE à Unidade Gestora de monitoramento (Cuiabá/MT e 

Araputanga/MT) comunicando a presente decisão, bem como solicitando 

informação da efetiva retirada da tornozeleira do denunciado.

Mantenho as demais medidas cautelares impostas (fls. 258), com a 

observação de que o descumprimento por parte do denunciado poderá 

acarretar sua prisão preventiva.

Outrossim, defiro o pedido de cumprimento das demais medidas cautelares 

na Comarca de Cuiabá/MT conforme solicitado pelo denunciado. Assim, 

EXPEÇA-SE carta precatória àquele juízo, a fim de fiscalizar o cumprimento 

das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao denunciado 

Adriano Aguilar da Gama (fls.258).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41569 Nr: 1278-53.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac de Lima Brito, Adriano Aguilar da Gama, 

Ana Bela Dominique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fátima Neves - 
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OAB:10737/O, MIGUEL ANGELO CARROCIA - OAB:21968/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que os denunciados ADRIANO 

AGUILAR DA GAMA e ISAC DE LIMA BRITO tiveram seus interrogatórios 

deprecados, e a denunciada ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA seria 

interrogada nesta oportunidade. Todavia, não há nos autos notícia de 

cumprimento da carta precatória expedida com o fito de sua intimação. 

Assim, restou inviabilizada a realização da audiência para produção de 

provas. Posto isso, REDESIGO a presente solenidade para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 13h30min. Noutro giro, DEPRECO o interrogatório da 

denunciada ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA para a COMARCA DE 

PONTES E LACERDA – MT. Por corolário, EXPEÇAM-SE cartas precatórias 

à Comarca de Cuiabá com a finalidade de INTIMAR os denunciado 

ADRIANO AGUILAR DA GAMA e ISAC DE LIMA BRITO da nova data 

agendada para audiência instrutória. Havendo policial militar arrolado como 

testemunha, REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo 

funcionário público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, 

INTIME-SE as testemunhas no endereço declinado pelas partes, 

advertindo-as, de que em caso de não comparecimento, estando 

devidamente intimadas, poderão responder por crime de desobediência. 

Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da medida cautelar de 

monitoramento eletrônico, mantenho os autos conclusos. Não havendo 

alegações de nulidades, saem os presentes intimados. Publicada em 

audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36305 Nr: 706-34.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - 

OAB:5255, Sergio Abrahão Elias - OAB:1223/RO

 Diante do exposto, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal e no art. 528, § 3º do Código de Processo Civil, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 195 dos autos, DEFIRO o 

pedido formulado pela exequente às fls. 190/191 , por conseguinte, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/alimentante RENATO SIMÃO 

HONORIO DOS SANTOS, por 30 (trinta) dias, ou até a quitação do débito 

alimentar devidamente atualizado até o mês de maio de 2018, no valor de 

R$ 32.270,60 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e sessenta 

centavos).EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, instruindo-o 

com as peças necessárias, bem como com cópia desta decisão e do 

cálculo atualizado do débito. RECOLHIDO o valor devido ou encerrado o 

prazo, fica automaticamente REVOGADO o decreto prisional. A liberação 

deverá ser comunicada imediatamente a este Juízo.OBSERVE-SE que o 

executado deve ficar isolado dos detentos condenado e de alta 

periculosidade, considerando o caráter excepcional da medida coercitiva 

ora determinada.ADVIRTA-SE que o cumprimento da pena não eximirá o 

devedor do pagamento das prestações vencidas e vincendas no curso do 

processo.INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via 

DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8231 Nr: 438-92.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro Correia Rezende, Eva Lopes, Jorge Aguiar da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Joaquim de Lima, Dioclécio Joaquim de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aguiar da Silva - 

OAB:MS-10.931-B, Jorge Aguiar d Silva - OAB:10931-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9035

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotada 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 o advogado da parte exequente intimado, via DJE, a fim de que 

indique a localização do bem constrito.

Jauru, 4 de julho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33627 Nr: 884-17.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 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 a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 4 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 024/2018/DF

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando usufruto de férias do servidor 7807-Paulo Teles 

Pessoa-gestor geral, no período de 30/7 a 8/8/2018 (10 dias);

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, Técnico 

Judiciário, matrícula nº 21690, para exercer o cargo de Gestor Geral 

(PDA-FC), no período de 30/7 à 8/8/2018, durante o afastamento do titular 

(férias-período de 10 dias).

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Juscimeira, 3 de julho de 2018.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10160 Nr: 1225-16.2009.811.0048

 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: OSMAR SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGENHARIA SERCCON LTDA, VA TECH 

HYDRO BRASIL LTDA, GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELÍ SCHIAVON - 

OAB:11621-B/MT, CAROLINA SVIZZERO ALVES - OAB:209472/SP, 

FERNANDO DALL' AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, INAIÊ FERRAZ 

MENDES REIS - OAB:SP 218.440, ISABELA MARRAFON - OAB:8565/MT, 

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - OAB:MT/17.803, 

RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA 

LOCAÇÃO, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Custas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do acordo 

(fls. 319/322).

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7745 Nr: 55-43.2008.811.0048

 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: GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO IVAN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:MT/17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:3187

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de desapropriação, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Custas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do acordo 

(fls. 801/801versos).

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30533 Nr: 513-79.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte Autora na pessoa de seu 

Procurados do inteiro teor da deciusão de Ref. 25 e a seguir transcrita 

para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção."Vistos, etc.

Em consulta direta deste Magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do requerido.

 Junte-se cópia da consulta on-line. Ademais, considerando as 

disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 e 86/2014-CGJ, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente através de seu procurador(a) legal, para 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção. Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, 

o(a) procurador(a) da parte requerente deverá indicar a providencia 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. (Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 

84/2014-CGJ.) Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32029 Nr: 1181-50.2016.811.0048

 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): GILSON PEREIRA DE SOUZA, VALDIRENE 

GONÇALVES SOUZA, DAYANNE DEYSE DE SOUZA, THAIS GONÇALVES 

DE SOUZA, MIGUEL PEREIRA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em consequência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Custas processuais pelos executados. Já os honorários advocatícios, 

nos termos do acordo.

2.4. P.R.I.C.

Juscimeira – MT, 03 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37379 Nr: 1773-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 Vistos.1. Primeiramente, quando da apresentação de sua defesa prévia o 

acusado postulou por sua absolvição sumária, aviventado as preliminares 

de legítima defesa, inexistência de lesão corporal, da ausência de 

qualquer das causas dos parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal, 

requerendo ainda o reconhecimento das condições descritas nos 

parágrafos 4º e 5º do Código Penal, e por fim postulou a suspensão 

condicional do processo.Instado a se manifestar o membro do Ministério 

Público pugnou a rejeição da preliminar aviventada pela defesa do 

acusado, postulando pelo regular prosseguimento da ação penal, com a 

consequente designação de audiência de instrução.2. Vieram-me os autos 

conclusos.2.1. (...) .5. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)

(s) Advogado(a)(s), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.6. Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).7. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).8. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive 

carta precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 
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testemunha(s) “de fora”.Juscimeira-MT, 03 de julho de 2018.Alcindo Peres 

da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44825 Nr: 1702-24.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE JUSCIMEIRA - SISPUMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

2. Diante dos pleitos contidos no requerimento retro, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação.

3. Outrossim, postergo a análise do pedido liminar para o momento 

processual oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são 

unilaterais, restando necessária a angularização processual do feito com 

a notificação da autoridade impetrada.

4. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgue necessárias (artigo 7º, inciso I, da 

Lei nº. 12.016/2009).

5. Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga o 

impetrante, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento.

6. Cumpridos os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste o 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 12, caput, da referida 

lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Juscimeira – MT, 03 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44025 Nr: 1314-24.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA FAGUNDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, 

uma vez que os documentos juntados na inicial indica que a autora reside 

no Distrito de Boa Vista, município de Rondonópolis-MT , conforme 

Declaração – Sindicato dos Agricultores Familiares de Rondonópolis, 

Itiquira e São José do Povo, datado de 11/07/2017, bem como o 

comprovante do indeferimento administrativo, sob pena de indeferimento 

da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6277 Nr: 997-46.2006.811.0048

 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 DE LOURDES SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8778 Nr: 1109-44.2008.811.0048

 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: ELOIR DE SOUZA SCHUVARTZHAUPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5712 Nr: 535-89.2006.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fls. 234/235 para que seja expedido Precatório ao 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, 

parágrafo 3º), fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do 

precatório e à conta do respectivo crédito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44025 Nr: 1314-24.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA FAGUNDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora da decisão de Ref. 4 a seguir transcrita a manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias."Vistos, etc. Em consulta direta deste Magistrado, 

verifiquei a inexistência de saldo a ser penhorado nas contas bancárias 

do requerido. Junte-se cópia da consulta on-line. Ademais, considerando 

as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 e 86/2014-CGJ, 

intime-se a parte requerente, pessoalmente através de seu procurador(a) 
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legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. Cumpre-me advertir que no prazo supra 

assinalado, o(a) procurador(a) da parte requerente deverá indicar a 

providencia efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. (Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 

84/2014-CGJ.) Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30533 Nr: 513-79.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste Magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do requerido.

 Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7805 Nr: 107-39.2008.811.0048

 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: MANOEL FERREIRA GANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de MANOEL 

FERREIRA GANDA, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual 

homologo, desde já, os cálculos apresentados às fl. 157/158 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e posterior 

expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.3.2. Deixo de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem 

incabíveis em caso de não extinção do processo.3.3. Expeça-se o 

Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25755 Nr: 78-42.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE BALIEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44683 Nr: 1649-43.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, informando em qual endereço de fato reside, uma vez que na 

inicial e no comprovante foi indicado um endereço e nos documentos 

juntados na referida petição, indicam endereço diverso do indicado na 

exordial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 937-58.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROSA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – art. 593, Código de Processo Penal.

2. Vista ao apelante para apresentação de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias, pena de subida sem elas (art. 601, CPP) e, após, oferecidas ou 

certificado o decurso do prazo (art. 600, CPP), ao apelado para, em igual 

prazo, também arrazoar.

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 04 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26389 Nr: 273-27.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARTINS VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Kaique Rubens Moresqui 
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e Vitor Martins Valerio, qualificados nos autos, dando-o como incurso nas 

penas do artigo 180, caput, do Código Penal.1º Fato.Relata a denúncia que 

no (...). 3. 3.4. Custas pelo réu, nos termos do que dispõe o artigo 804 do 

Código de Processo Penal.3.5. Procedam-se às comunicações e 

anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 4 de julho de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44782 Nr: 1690-10.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, informando em qual endereço de fato reside, uma vez que na 

inicial e no comprovante foi indicado um endereço e nos documentos 

juntados na referida petição a procuração, a declaração de 

hipossuficiência e a comunicação de decisão do Instituto Nacional do 

Seguro Social, indicam endereço diverso do indicado na exordial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 296-12.2011.811.0048

 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: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES, ANTÔNIO BORGES DAVID, TEREZINHA 

VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BORGES 

GONÇALVES - OAB:OAB - 14.749

 Vistos.

1. Indefiro o pedido contido no petitório de f. 374, assim intime-se a parte 

requerente para que deposite o valor integral dos honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Cumprido o item acima, intime-se o perito nomeado para que cumpra o 

item “2” da decisão proferida em f. 367.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-84.2014.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS RUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ALIANCA (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, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 735,11(setecentos 

e trinta e cinco reais e onze centavos), sob pena de encaminhamento do 

débito para fins de protesto, ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 88/2014-CGJ-MT. Para 

recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1426-43.2014.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA RIBEIRO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE MELLO SANTANA, EVANILDO 

XAVIER SANTANA, VANDERLICE DE MELLO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos em correição.Diante da manifestação às fls. 131, e não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ADALTON 

VITAL PEREIRA, OAB/MT nº 22371/O, com escritório profissional sito à 

Rua dos Ariris nº214-A, Bairro Setor Comercial, Sinop/MT, CEP nº 

78550-186, Fones: (066)3531-0219 e (066) 9999-61964, e-mail: 

vitaljur@vitaladvice.com.br, para promover a defesa do interesse dos 

requeridos Evanildo Xavier Santana e Vanderlice de Mello 

Santana.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 5 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...). Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer o 

direito.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76609 Nr: 1292-74.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIANO AGUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em sede de tutela de urgência de caráter antecipatório e, 

ao final, a conversão em aposentadoria por invalidez movida por ANIANO 

AGUERO em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.Assevera o autor que, através de processo administrativo (NB – 

6223453993), requereu junto ao INSS a concessão auxílio doença pela 

fratura do membro inferior direito, necessitando de colocação de prótese. 

Esclarece que a enfermidade do qual se encontra acometida, lhe causam 

limitações nos seus afazeres diários, impossibilitando até mesmo para 
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simples tarefas e de trabalhar, motivo pelo qual, não lhe restou outra 

alternativa senão a propositura da presente demanda, na qual busca em 

sede de antecipação de tutela, a implantação do benefício de auxílio 

doença ou invalidez.Instruiu os autos, com documentos de (fls. 

10/15).Relatei.DECIDO.Defiro os benefícios da justiça gratuita 

requerida.Embora a parte autora tenha colacionado aos autos ponderáveis 

elementos de cognição, estes representam apenas uma visão unilateral 

dos fatos narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a 

tutela pretendida de início que é a concessão do auxilio doença até 

julgamento final da demanda. (...).Ademais, DETERMINO ao perito a 

responder os quesitos do autor às fls. 08v/09.APÓS a juntada do laudo, 

conclusos os autos para analise do pedido de tutela antecipada.INTIME-SE 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados pelo 

expert para se submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 60-42.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 87/89), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Oficie-se ao DETRAN/MT para que informe sobre a existência de veículos 

em nome do executado, fornecendo todos os dados do veículo se 

frutífero, inclusive o endereço declarado do proprietário.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42341 Nr: 2582-47.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sbrissia - 

OAB:11848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Steve de Paula e Silva - 

OAB:91671/SP

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que o patrono do executado não prestou caução idônea e 

não assinou o termo de fiel depositário, Diante disso, Defiro o pleito de fls. 

115/116, e nomeio o exequente como fiel depositário nos termos do artigo 

840, inciso III do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64237 Nr: 1162-26.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA C. S. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. CITE-SE o(a) executado(a) por expedição de AR, conforme artigo 8°, 

inciso I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

Não sendo positiva a citação por AR, defiro de citação por Oficial de 

Justiça.

2. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, de acordo com art. 16 da Lei 6.830/80.

3. Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do(a) devedor(a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

4. No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

5. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias.

6. Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Tendo em vista que a petição foi juntada de cabeça para baixo, à 

Secretaria para regularizar a juntada.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 876-19.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.

Consubstanciado a informação de (fl. 96), e, tendo sido tomadas todas as 

medidas possíveis para restaurar a mídia, não foram possíveis, tendo em 

vista que o computador utilizado em audiência para gravação foi 

configurado pelo departamento de informática do Tribunal de Justiça, não 

existindo backup respectivo.

Desta forma, com urgência que o caso requer, designo audiência de 

instrução para nova oitiva das testemunhas, SERGIO CANDIDA DA SILVA 

às fls. 87, a se realizar em 29/09/2018 às 13h30min, expedindo mandado 

de intimação no endereço constante às (fls. 95).

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63175 Nr: 318-76.2014.811.0109

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A, TEREZINHA ELONI RITTES SIEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ELONI RITTES SIEG, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT., REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial de 

BUSCA E APREENSÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, movida pelo BANCO ITAUCARD 

S.A em face TEREZINHA ELONI RITTES SIEG, considerando a abusividade 

das cláusulas contratuais e descaracterizando a mora da requerida. Desta 

forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E 

DECLARO NULAS AS CLÁUSULAS REFERENTES Á COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS DE 0,49% AO DIA, DEVENDO SER 

REDUZIDOS OS JUROS MORATÓRIOS PARA 1% AO MÊS.Deve também a 

requerente restituir o veículo da requerida, caso ainda não tenha feito, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.065,52.Condeno, ainda, o requerente 

em custas judiciais e honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o 

valor da causa.Quanto ao pedido reconvencional, JULGO-O PROCEDENTE, 

a fim de CONDENAR A RECONVINDA em danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Condeno, ainda, o requerente/reconvindo em 

custas judiciais e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação.Transitada em julgado a sentença sem interposição 

de recurso, certifique-se o decurso de prazo, após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 19067 Nr: 1152-60.2006.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR WEISS, WILSON WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JUNIOR, BOHDAN 

BARANHUK SOLOGE, JOSÉ EVALDO DONA, RONI CARLOS DONA, 

DÉBORA IDALINA DENIZ MOREIRA, VERA ALICE LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:3938/MT, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:4050-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MOURA BORGES - 

OAB:839 MS, IRAJÁ RESENDE DE LACERDA - OAB:11.987, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2.492/MT

 Intime-se a parte autora para, em 05 dias, manifestar-se sobre fls. 498;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63974 Nr: 964-86.2014.811.0109

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA TEREZINHA HARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/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 para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 1699-32.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDPDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID GONÇALVES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEIVID GONÇALVES LEAL, Cpf: 

03630815189, Rg: 2155400-5, Filiação: Antonio Leal e de Geni Gonçalves 

Leal, data de nascimento: 11/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), tratorista. 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$ 717,13 (Setecentos e dezessete reais e treze 

centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do deste edital, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da CGJ do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 29 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62372 Nr: 1057-83.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEUJAEU GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEUJAEU GOMES, Cpf: 51460130120, 

Rg: 929309, Filiação: Amancio Daniel Gomes e de Dorcas dos Santos 

Gomes, data de nascimento: 12/03/1961, brasileiro(a), natural de 

Cianorte-PR, casado(a), guarda noturno, Telefone (66) 9633-1539. 

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: SENTENÇA DE PRONÚNCIA Vistos em correição I - RELATÓRIO 

MEUJAEU GOMES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério 

público pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 121, § 2º, II e IV, 

c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, tendo em vista os seguintes fatos 

alegados na inicial: “Consta que no dia 05 de agosto de 2013, por volta 

das 01h00 min, na residência localizada na Rua Vanuza de Souza, 1094, 

vila esperança, neste Município de Marcelândia, o denunciado Meujaeu 

Gomes, por motivo fútil, à traição ou emboscada, tentou matar a vítima 

Evillyn Bianca da Silva, mediante uso de arma branca, consistente na faca 

de fls. 38/39, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua 

vontade.” A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2013 (fl.57/58), 

sendo decretada a prisão preventiva do acusado. Às fls. 65, foi requerido 

pela defesa do acusado a revogação de sua prisão preventiva. Por 

quanto, às fls. 76/77, foi negado o pedido de revogação. O réu 

permaneceu foragido, sendo citado em 14/05/2015 (fl.106), através de 

seu defensor (procuração à fl.105). Apresentando resposta à acusação à 

fl.108, não houve causa de absolvição sumária (fl.110). Audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 28/09/2015, foram inquiridas 

as seguintes testemunhas: Olavo Alves de Souza, Luiz Carlos de Oliveira, 

Abel Marcolino da Silva. Jovelino Camargo de Souza, Sueli de Fátima 

Dantas e Edenilson Batista Leal, por fim, a vítima Evelly Bianca da Silva 

(fls.125). Por carta precatória (fl.131/132) foi ouvida a testemunha Samuel 

de Paula Leite. Às fls. 136, o Ministério Público requereu a decretação da 

revelia do Réu. Alegações finais apresentadas pela acusação às fls. 140, 

pelas quais o Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu como 

incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do 

Código Penal. Por sua vez, a defesa expôs suas alegações finais às fls. 

147, requerendo a improcedência da denúncia e a absolvição nos moldes 

do art. 386, II do Código de Processo Penal, ou desclassificação para 

lesão corporal, descrito no art. 129, § único do mesmo códex. É o relatório 
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necessário. II - FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de ação penal pública 

incondicionada na qual se atribui ao réu MEUJAEU GOMES a prática dos 

delitos definidos pelos artigos 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do 

Código Penal. Não estão presentes hipóteses autorizadoras da absolvição 

sumária. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com 

redação dada pela Lei nº 11.689/2008, “O juiz, fundamentadamente, 

pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Da leitura 

dessa norma, infere-se que a decisão de pronúncia traduz mero juízo de 

admissibilidade (juízo de prelibação), não havendo, portanto, julgamento de 

mérito. Cuida-se de decisão interlocutória mista não terminativa, explicada 

pela doutrina nos seguintes termos: “Decisão interlocutória porque não 

julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve o acusado; mista, 

porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque não 

encerra o processo”. Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o 

juízo de prelibação, típico da pronúncia, conquanto se satisfaça com os 

indícios suficientes de autoria, não prescinde da certeza quanto à 

materialidade do fato apontado na denúncia como configurador de crime 

doloso contra a vida. Tal certeza, é bom que se diga, não interfere, 

obviamente, na liberdade de convencimento do Conselho de Sentença, 

que pode dela discordar, para assentar a inexistência de delito de 

competência do Tribunal Popular, caso em que o julgamento caberá ao 

Presidente do Tribunal do Júri (arts. 74, § 3º e 492, § 1º, CPP). 

Consideradas tais premissas, verifico que, in casu, os elementos 

probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes 

a materialidade e os indícios suficientes de que o autor do fato é o 

acusado. A materialidade está caracterizada pelo Boletim de Ocorrência 

(fls.14), pelo croqui de local de crime (fl.27/45), bem como pelo exame de 

corpo de delito (fls.21). Igualmente, os indícios suficientes de autoria são 

extraídos da oitiva das testemunhas Olavo Alves de Souza, Luiz Carlos de 

Oliveira, Abel Marcolino da Silva. Jovelino Camargo de Souza, Sueli de 

Fátima Dantas e Edenilson Batista Leal, por fim, a vítima Evelly Bianca da 

Silva (fls.125). Por carta precatória (fl.131/132) foi ouvida a testemunha 

Samuel de Paula Leite. Os indícios de autoria também restaram 

demonstrados pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla 

defesa, que apontam o acusado como autor do crime, inclusive estando 

foragido desde a pratica delitiva, sem nunca ter se apresentado perante 

este juízo, motivo pelo qual, foi decretada sua revelia. Desse modo, tenho 

que tais circunstâncias são suficientes ao reconhecimento dos indícios da 

autoria do réu, uma vez que não há provas cabais para a absolvição 

sumária, tampouco para a caracterização de excludente de ilicitude, 

autorizando a sua pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, não 

cabendo acolher, nesse momento, a tese da defesa no sentido da falta de 

indícios mínimos suficientes de autoria. No caso em tela, o Ministério 

Público indicou como qualificadoras (i) o motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso 

II do CP) ao argumento de que o crime fora cometido em razão de negativa 

da vítima em reatar o relacionamento; e (ii) o emprego de recurso que 

dificultara a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), sustentando que 

denunciado desferiu golpe de faca na vítima quando estava de costas, 

sem visão do ato e desprevenida para se defender, além dos golpes na 

cabeça com uso de pedra. Referidas circunstâncias fáticas não podem 

ser tida por absolutamente improcedentes na medida em que 

consentâneas com o auto de apreensão e exame de corpo de delito com 

mapa topográfico (fls.21, 27/45), bem como com os depoimentos das 

testemunhas e da vítima. Logo, as qualificadoras devem ser mantidas para 

posterior apreciação do Conselho de Sentença. Verifico, ainda, não incidir 

na espécie qualquer outra das hipóteses de absolvição sumária, previstas 

no art. 415 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registro que é 

desnecessário fazer constar na pronúncia eventuais circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, as quais podem ser reconhecidas na 

sentença, em caso de condenação do acusado pelo Júri Popular. Não há, 

pois, preclusão desses temas, sobretudo porque a pronúncia destina-se, 

antes de tudo, a estabelecer os limites da pretensão condenatória, na 

forma art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Neste prisma, não 

demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, 

tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não 

seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419 do CPP, pelo 

que deixo de acolher tese de defesa para absolvição sumária por 

ausência de provas da autoria, art. 386-II, por estarem configuradas as 

provas da existência do crime e indícios da autoria, a pronúncia do 

acusado é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Diante de tais 

considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para PRONUNCIAR o réu 

MEUJAEU GOMES, já devidamente qualificados nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, II, 

ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento no 

artigo 413 do Código de Processo Penal. Preclusa a decisão da pronúncia, 

façam os autos conclusos, para fins do artigo 421 do diploma processual 

penal. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Marcelândia-MT, 26 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 29 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 1416-57.2018.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROCHA DIAS, JOÃO PEDRO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 23.482

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE os indiciados para no prazo legal, manifestar em relação ao 

recurso em sentido escrito de fls. 55/57.

Após, voltem os autos conclusos para o Juízo de retratação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 26 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60224 Nr: 166-96.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI BALLMANN, AMARILDO PEDRO 

ZANELATO, ALAIR LIZETE ZANELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818, DIRCE INES FINKLER DE CAMARGO - OAB:33.799/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64117 Nr: 1065-26.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 1391-20.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 
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OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61796 Nr: 494-89.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 493-07.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61213 Nr: 1213-08.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 294-19.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44495 Nr: 250-39.2008.811.0109

 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: OLIMPIO ALVEZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RUBENS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELMA BETÂNIA 

NASCIMENTO SICUTO - OAB:5176-B

 Vistos em correição.

Diante da certidão de fl. 126, INTIME-SE a parte reclamante para que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62109 Nr: 1051-65.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. 1) Tendo em vista que não houve requerimentos referente à fase 

402 do CPP, e que o Ministério Público formulou suas alegações finais em 

audiência, ABRA-SE vista à Defesa para oferecimento de memoriais finais, 

no prazo de 05 dias. 2) Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 390-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos.

 Diante da ausência de escolta, extraem-se as razões da impossibilidade 

da presença dos réus nesta solenidade, desta feita em homenagem ao 

princípio da duração razoável do processo, da economia processual e 

ainda por não se tratar de violação do princípio da ampla defesa, uma vez 

que os réus se encontram representados por seu advogado, o qual não 

se opôs à realização da audiência sem a presença dos acusados, não 

havendo óbice, portanto, para realização audiência. Vale à pena destacar, 

também, que em caso da defesa necessitar novas diligências ou 

esclarecimentos poderá no momento processual previsto no artigo 402 do 

CPP requerê-las a fim de zelar pelo contraditório e ampla defesa do réu;

 SOLICITE-SE informações acerta do cumprimento das Cartas Precatórias 

expedidas às ref. 31 e 43.

 DEPRECO o interrogatório do acusado à Comarca de Sinop/MT. Para tanto 

EXPEÇA-SE Carta Precatória, com urgência, visto tratar-se de réu preso.

 Com o aporte das missivas, caso as partes não tenho requerido 

diligências inerentes à fase 402 do CPP, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa de JORGE FERNANDES DA SILVA, 

recomendando-o na prisão em que se encontra.No mais, DEFIRO o prazo 

de 03 (três) dias para o Ministério Público apresentar nos autos o 

endereço da testemunha Talilian Alves da Silva Martins.Após, volvam-me 

os autos para designação de audiência em 
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continuação.INTIMEM-SE.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa.Matupá/MT, 03 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75598 Nr: 1732-64.2018.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, MARCIO 

JONAS GARCIA NOVAIS, FRANCIELE VINDOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DE ASSIS CONCEIÇÃO 

- OAB:21479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1732-64.2018.811.0111 (Código 75598)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Vidraçaria Guaporé Ltda.

Requerido: MM Comércio de Vidos Ltda. e Outros

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref.2), intime-se a parte 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando o comprovante de recolhimento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento e extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67131 Nr: 1090-28.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21.775/MT, FLADSON CHIQUITIN - OAB:17743

 Autos nº 1090-28.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67131.

Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado, 

cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos por este Juízo.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza 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, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082, 

JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 Autos nº 2620-67.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69776.

Vistos.

Considerando o teor da petição de Ref. 260, a qual comprova o 

substabelecimento, sem reservas de poderes, ao advogado Felipe 

Matheus de França Guerra, em data anterior à interposição do recurso de 

apelação de Ref. 253, DETERMINO o desentranhamento de mencionada 

peça, bem como a reabertura do prazo recursal em favor do réu Marcelo 

Fidélis. Retifique-se o cadastro do sistema "Apolo", a fim de que conste, 

exclusivamente, o advogado substabelecido.

Com o aporte das razões recursais, cumpra as determinações de Ref. 

256.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 03 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75575 Nr: 1714-43.2018.811.0111

 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: DEONILDE PICCOLLI CECON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1714-43.2018.811.0111 (Código 75575)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Deonilde Piccoli Cecon

Requerido: Espólio de Valerio Cecon

Vistos.

Trata-se de ação de inventário do bem deixado por VALERIO CECON, 

falecido em 13 de maio de 2018.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante a requerente DEONILDE PICCOLI CECON, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de sua 

procuradora.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para manifestar interesse no 

processamento do inventário sob a forma de arrolamento sumário.

À mingua de elementos contrários e em homenagem à presunção de 

veracidade que a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela 

parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35369 Nr: 211-31.2011.811.0111

 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: Edna Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Elizeu Hipólito da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 211-31.2011.811.0111 (Código 35369)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Edna Maria Lopes

Executado: Adão Elizeu Hipólito da Luz

Vistos.

Em atenção ao disposto no § 4º do art. 513, intime-se pessoalmente o 

devedor Adão Hipólito da Luz, acerca dos termos da decisão proferida às 

fls. 92.

Sem prejuízo da determinação anterior, intime-se o advogado constituído 

para que informe, no prazo de 05 dias, se continuará assistindo a parte 

executada nesta fase processual.

 Certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário, intime-se a 

parte exequente para que dê andamento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 03 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 894-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 894-58.2017.811.0111.

Código Apolo 66778.

Vistos.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto à Ref. 105 pelo acusado 

ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA, eis que devidamente intimado 

manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória.

2) Considerando que o acusado esteve assistido por Defensor Dativo 

nesses autos, NOMEIO o advogado IVAINE MOLINA JÚNIOR para atuar em 

Defesa do réu, devendo apresentar razões recursais no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 3) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

4) Com o aporte das razões recursais de Defesa, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

5) Cumpridas as determinações anteriores, 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, 03 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71653 Nr: 1471-51.2018.811.0030

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda, Emal- 

Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Tributos de Nobres, 

Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Ayres - 

OAB:134.576, Paulo Honório de Castro Junior - OAB:140.220, 

Rodrigo Henrique Pires - OAB:143096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, indefiro a liminar veiculada na inicial.III- DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISNotifique-se a autoridade Impetrada, na pessoa de seu 

representante legal, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, diga a Impetrante, em 

5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos documentos, sob 

pena de desentranhamento.Prestadas ou não informações, intime-se o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da 

referida lei), e, após, sejam os autos remetidos à conclusão.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52412 Nr: 2029-28.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSA, APA, GdOPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Tathiana Mayra Torchia Franco - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, as partes requerentes e, em seguida, o 

Ministério Público, sejam cientificados da devolução da carta precatória 

(Ref. 54) e postularem o que entederem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71653 Nr: 1471-51.2018.811.0030

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda, Emal- 

Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Tributos de Nobres, 

Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Ayres - 

OAB:134.576, Paulo Honório de Castro Junior - OAB:140.220, 

Rodrigo Henrique Pires - OAB:143096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam as impetrantes intimadas para se manifestarem da 

informação e documentos acostados (Ref. 10), conforme determinado na 

Ref. 4.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-60.2010.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO BALDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0010259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o exequente para que manifeste em 

relação ao petitório retro, no prazo legal, sob pena de caracterizar 

desinteresse do valor depositado. Após, havendo requerimento de 

levantamento de valores pelo exequente, desde já o defiro. Procedido ao 

levantamento dos valores e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Em não havendo manifestação 

do exequente, venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-24.2011.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BB SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 
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(ADVOGADO)

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Inicialmente verifico que já houve prolação de 

sentença de extinção da execução, haja vista que a exequente requereu 

a extinção do processo afirmando que houve o pagamento integral do 

débito (ID 1320475). Em relação ao petitório retro, certifique-se a inércia da 

exequente. Em havendo inércia da parte autora, defiro o pedido de 

levantamento de valores requerido pelo executado. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-95.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON PEREIRA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Altere-se a classe processual para execução de 

título judicial. Intime-se o exequente para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-60.2010.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO BALDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0010259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o exequente para que manifeste em 

relação ao petitório retro, no prazo legal, sob pena de caracterizar 

desinteresse do valor depositado. Após, havendo requerimento de 

levantamento de valores pelo exequente, desde já o defiro. Procedido ao 

levantamento dos valores e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Em não havendo manifestação 

do exequente, venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-32.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-13.2012.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando a decisão retro e a inércia do exequente, julgo 

extinta a presente execução nos termos do art. 924, II, do CPC. Arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-13.2012.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos, etc. Considerando a decisão retro e a inércia do exequente, julgo 

extinta a presente execução nos termos do art. 924, II, do CPC. Arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-18.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PINA RESENDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (REQUERIDO)

PINA RESENDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANE VIEIRA NUNES OAB - MG124564 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

SENTENÇA Vistos etc. Altere-se a classe processual para cumprimento 

de sentença. Tendo em vista o pagamento do débito, bem como a 

concordância da parte autora com o valor depositado em juízo, extingo o 

processo, com base no art. 924, II, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, a 

teor do que dispõe o art. 55, paragrafo único da lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento conforme requerido pela parte autora, devendo o 

valor depositado em juízo, ser transferido para na conta bancária indicada. 

Intimem-se as partes acerca do teor da presente deliberação, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-70.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37847 Nr: 861-51.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Augusto Henrique da 

Silva - OAB:69.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30284 Nr: 197-59.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucinei da Silva Nunes - 

OAB:11799, Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, SILVIO 

FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 INTIMAÇÃO do Dr. Silvio Fereira Freitas, para proceder com a devolução 

dos autos o qual encontra-se em carga desde 26/06/2018, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31235 Nr: 347-06.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denfesoria Publica/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101 Prazo do Edital:20 dias 

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Elivaldo Alves da Silva, Cpf: 

12258416825, Rg: 7.661.216-1 SSP PR Filiação: Elias Alves da Silva e 

Edite Rodrigues da Silva, data de nascimento: 21/04/1967, brasileiro(a), 

natural de Morro do chapéu-BA, casado(a), operador de máquina, 

Endereço: Rua Rodolfo Rodrigues Silva, Bairro: Centro, Cidade: 

Nortelândia-MT.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: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): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43902 Nr: 744-89.2018.811.0031

 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: RONALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO TOLEDO DE ALMEIDA - 

OAB:368540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - INTIME-SE a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

II - Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

III - Após o prazo supra, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43864 Nr: 729-23.2018.811.0031

 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: IRINEIA RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, 

LORRAYNE EDUARDA RODRIGUES SILVA, Fernando Fonseca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntando aos autos três declarações de testemunhas com firma 

reconhecida em cartório, para a comprovação da existência da união 

estável, indicando a data provável de início e de fim, sob pena de 

indeferimento.

2. Fim do prazo, com ou sem cumprimento da determinação, certifique no 

autos, tornando-os conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 609-80.2007.811.0090

 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: SILVANA CARDOZO

 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 
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RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 35085 Nr: 417-79.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 36310 Nr: 19-64.2011.811.0090

 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: FABRISIO ALCIDES PASCHOATO, MARIA APARECIDA 

DE SOUZA PASCHOATO

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 46556 Nr: 901-55.2013.811.0090

 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 TORRES DAMACENA

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 35179 Nr: 515-64.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA NETO, CICERO APARECIDO PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.
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Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34247 Nr: 401-62.2008.811.0090

 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 ALAIDE DA SILVA FERREIRA

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 33265 Nr: 223-50.2007.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉSIO RODRIGUES

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 35909 Nr: 395-84.2010.811.0090

 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: VALDECIR RODRIGUES

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 31580 Nr: 147-94.2005.811.0090

 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 HELENA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 341784, JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:SP/175.381, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742-A

 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/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO 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.: 32559 Nr: 413-47.2006.811.0090

 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: ANTONIO LIZOT

 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: Dílson Ferreira Pedrosa 
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Filho - OAB:5416-M

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, e § 1º, do NCPC.CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais 

valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 

05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56308 Nr: 980-92.2017.811.0090

 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: ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55473 Nr: 490-70.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57212 Nr: 1442-49.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR APARECIDO GARDIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55999 Nr: 812-90.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO , TATIANE COVATTI DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61105 Nr: 979-73.2018.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

por ausência dos requisitos necessários para a sua concessão, mas 

DEFIRO à parte autora 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. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se o 

segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver pedido 

alimentos em (art. 189, inciso II, do NCPC).Considerando que a ação 

revisional de alimentos deve seguir o mesmo procedimento da ação de 

alimentos (art. 13 da Lei 5.478/68), DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H30. 

Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência designada, 

acompanhada de advogado e testemunhas, estas independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em extinção 

e arquivamento do processo e a da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, 

em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se 

a parte autora, advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção 

e arquivamento do processo. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60767 Nr: 792-65.2018.811.0090

 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: NSDORF, TDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA APARECIDA 

CARDOSO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 289.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISSAK KHACHIKIAN - 

OAB:OAB/SP 82.347

 Vistos.

Acolho o pleito do Ministério Público às fls. 116/117 - Ref: 08.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 02 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H30, 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.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 223-64.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTLS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 

acima citado no endereço constante na exordial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão, conforme estabelece o art. 3° 

do Decreto-Lei 911/69, expedindo-se o competente mandado, a fim de que 

o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos das 

pessoas indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado 

contendo as especificações do estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente;b) DEFIRO o pedido de 

inserção de restrição judicial, do bem em questão, na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, nos termos do 

art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69;c) INDEFIRO o pedido para expedição 

de ofícios ao DETRAN para que expeça novos certificados de registro de 

propriedade em nome do credor, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

ou a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, eis que tais obrigações 

envolvendo o veículo são ônus das partes, na forma do art. 108 do CTN, 

dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do CTB.d) 

INDEFIRO o pedido para expedição de ofício à Secretaria da Fazenda 

Estadual, informando a transferência da propriedade, para que se 

abstenha de cobrar o IPVA, tendo em vista que a lei tributária impõe ao 

proprietário, ainda que de forma resolúvel, a condição de contribuinte do 

imposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 286-89.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por ausência do requisito 

processual da comprovação da mora, após dada possibilidade de emenda 

à parte autora, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil, e declaro extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do 

NCPC.Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando 

a inexistência de citação do polo passivo e, por conseguinte, de 

oferecimento de contestação ou qualquer outra providência 

defensiva.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 1163-63.2017.811.0090

 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: SFP, FDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com base nas cópias da CTPS acostadas pela parte autora à Ref. 10, 

indicando não possuir qualquer registro de trabalho, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88.

No cerne, o inventariante, herdeiro, tem legitimidade para ingressar com a 

presente ação (art. 616, inciso II, do NCPC), requerimento que está 

instruído com as certidão de óbito do autor da herança à fl. 12 - Ref: 1 (art. 

615, parágrafo único, do NCPC) .

Observado o ajuste de vontades entre os herdeiros, em cumprimento ao 

art. 617, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, nomeio como 

inventariante FERNANDA DA SILVA PEREIRA, dispensado-a de assinatura 

de termo de compromisso (art. 664, “caput”, do NCPC).

Intime-se a inventariante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, as 
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quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de dívidas, 

atualizada, junto às Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal) 

(NCPC, art. 654), bem como o cálculo do imposto de transmissão “causa 

mortis”, providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos 

o comprovante de pagamento.

Prestadas as primeiras declarações contendo a relação de bens a serem 

inventariados, de herdeiros e sucessores, a avaliação dos bens 

componentes do monte e o plano de partilha (art. 664, “caput”, do NCPC), 

citem-se pelo correio aqueles (herdeiros e sucessores) que forem 

diversos das postulantes FERNANDA DA SILVA PEREIRA e SARA 

FRANCIELLE PEREIRA (pois que, divorciado, aparentemente são as únicas 

herdeiras e sucessoras), encaminhando-se a cópia das primeiras 

declarações, consoante o art. 626, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, para que se 

manifestem a respeito.

Juntadas as manifestações de eventuais herdeiros e sucessores não 

mencionados na inicial, comprovada a quitação do ITCD e apresentadas as 

certidões negativas de débitos fiscais, venham-me os autos conclusos 

para julgamento (art. 664, § 5°, do NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61058 Nr: 948-53.2018.811.0090

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA, MUNICÍPIO DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alberton - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pleitos ministeriais.

Determino a expedição de mandado de BUSCA E APREENSÃO das 

menores TANIA MARIANO SILVA e THALIA MARIANO DA SILVA, por 

prazo indeterminado, devendo as buscas serem cessadas apenas 

quando as menores forem localizadas e encaminhadas à Casa Lar Viver 

Bem, localizada neste município de Nova Canaã do Norte.

Encaminhe-se cópia do referido mandado para os Conselhos Tutelares 

dos Municípios de Colíder, Santa Helena, Itaúba, Carlinda e Alta Floresta.

Devidamente cumprida a ordem de busca e apreensão, com o 

encaminhamento da menor à Casa Lar, determino que haja orientação, 

apoio e acompanhamento temporários pela equipe técnica deste Juízo e a 

inclusão dela em programa comunitário ou oficial de auxílio à criança e ao 

adolescente.

Proceda-se com a juntada da cópia integral dos autos 

676-59.2018.811.0090 – Código 60597.

No mais, intime-se o Prefeito Municipal para comparecer na audiência 

designada para o DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, às 14H00 e às 16H00, na 

qualidade de representante do município requerido.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Decisão prolatada às 11h22 do dia 04/07/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 780-56.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 [...] Com isso, rejeitada as preliminares e ausentes as causas previstas 

no art. 397 do CPP, RATIFICO o recebimento da denúncia de ADÃO 

WILLIAN DO NASCIMENTO GOMES.DESIGNO audiência de instrução para 

o DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H30, com a finalidade de inquirição 

da(s) testemunha(s) arrolada(s), bem ainda interrogatório do(s) 

acusado(s).Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). 

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.REQUISITEM-SE as 

testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso existentes.INTIME(M)

-SE a(s) testemunha(s) e o acusado(a).INTIME-SE pessoalmente o(a) 

mencionado(a) defensor(a).Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 3135-93.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO JOSÉ MENDES - EPP, OLIMPIO JOSÉ 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB/MT 21.765/A, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 77363 Nr: 1000237-23.2017.811.0007

 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: Lucia Rezende Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77363 - Autos n. 1000237-23.2017.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Por ora, intime-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40291 Nr: 29-08.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grendene S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania de Lima Camargo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Varisco Mantovani - 

OAB:OAB/RS-51.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 29-08.2011.811.0091

Código: 40291

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação de execução que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser intimada a parte autora para dar andamento ao feito, verifico que a 

mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70493 Nr: 832-15.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Pacheco de Almeida Prado Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RUIZ FILHO - 

OAB:SP80.425, Walmir Micheletti - OAB:SP82.252

 Código 70493 – Autos n. 832-15.2016.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 75/77, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 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 05/11/2018, às 15h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69985 Nr: 516-02.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riely Camilo Bordini - 

OAB:sp387986

 Código 69985 – Autos n. 516-02.2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa apresentou resposta à 

acusação afirmando a inexistência de justa causa.

 Entretanto, verifico que a preliminar aventada se confunde com o mérito 

da imputação, uma vez que argumenta não haver justa causa para a 

persecução penal, pois a peça acusatória estaria lastrada apenas em 

depoimento da vítima. Ocorre que do simples folhear dos autos verifica-se 

que há elementos de informação além dos referidos pelo acusado, que 

dão lastro à acusação. Portanto, não subsiste a preliminar sustentada, de 

sorte que a rejeito.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 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 05/11/2018 às 13h30min, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71861 Nr: 1782-24.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 71861 – Autos n. 1782-24.2016.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 52/53, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 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 05/11/2018, às 18h, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77333 Nr: 1093-09.2018.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dulce Silva Giolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77361 Nr: 1119-07.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviana Fatima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77367 Nr: 1122-59.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Soares Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77389 Nr: 1126-96.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Aparecido de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77391 Nr: 1128-66.2018.811.0091
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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: Suely Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73732 Nr: 1047-54.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 73732 – Autos n. 1047-54.2017.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 51/52, alegando a inexistência da prática 

delitiva, já que a vítima renunciou ao seu direito de representação em 

desfavor do denunciado.

Pois bem.

 Nos termos da Súmula nº 542 do STJ, a ação penal relativa ao crime de 

lesão corporal, decorrente de violência doméstica, é pública 

incondicionada, o que prescinde de representação da vítima, já que a 

titularidade da pretensão acusatória será exercida exclusivamente pelo 

Ministério Público:

“Súmula 542 - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante 

de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

Assim, não há se falar em inexistência da prática delitiva.

Por outro lado, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 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 23 de novembro de 2018, às 17h, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71162 Nr: 1289-47.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 71162 – Autos n. 1289-47.2016.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 73/75, alegando a ausência de materialidade 

e dos indícios de autoria.

Entretanto, as preliminares ventiladas pela defesa confundem com o mérito 

da ação, o qual será analisado oportunamente.

É que, dos argumentos lançados pretende se provar o mérito da ação, o 

que só poderá ser apurado na ocasião da instrução.

Assim, rejeito a preliminar arguida e, não estando presentes as hipóteses 

de absolvição sumária prevista no artigo 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 23 de novembro de 2018, às 18h, 

devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na 

exordial acusatória e pela defesa, assim como o réu, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67130 Nr: 477-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 67130 – Autos n. 477-39.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Em atenção aos pedidos formulados pelo Ministério Publico e pela defesa 

do réu converto o julgamento em diligência já que inaudível os audiência da 

audiência realizada no dia 25/10/2016.

Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 26 de novembro 

de 2018, às 13h30, para oitiva da vítima Luana Carla de Souza Carmo e 

das testemunhas Rosineia de Souza Carmo, Lourdes de Souza Carmo, 

Luana Melissa Weippert, Maria Eduarda de Vasconcelos Tavares, Carlos 

Alencar da Silva Martins, Juliana Garcia Alves, Idenaldo Martins Gomes, 

Maria Sirley Ribeiro Nunes, Celia Macedo Queiroz e Reginaldo Herculano 

da Silva.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 26 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36898 Nr: 14-10.2009.811.0091

 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): Benedito Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riely Camilo Bordini - 

OAB:sp387986

 Código 36898 - Autos n. 14-10.2009.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Riely Camilo 

Bordini - OAB n. 387.986/SP, para patrocinar os interesses do requerido.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para especificar as provas 

que pretende produzir, demonstrando a necessidade de sua produção, no 

prazo de 15 dias, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77403 Nr: 1137-28.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, 

Beatriz de Fátima Sueck Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77403 - Autos n. 1137-28.2018.811.0091. Despacho Vistos etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. Sendo 

as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, 

não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente 

lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de 

assistência. Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não 

havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de 

custas, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 27 de 

junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69282 Nr: 108-11.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Rocha Costa, Maria Gois da Rocha Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69282 – Autos nº 108-11.2016.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Previdenciária de Auxílio Doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez ajuizada por Sadi Rocha Costa, representado 

por sua genitora Maria Gois da rocha Costa em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, alegando para tanto ter preenchidos os 

requisitos para a concessão do referido benefício previdenciário.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 15/33.

À fl. 48 o autor peticionou pela extinção da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Ante o pedido de desistência das partes, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente feito, 

com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

Custas remanescentes pela parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 26 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 900-04.2012.811.0091

 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: Eloana Salete Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercules Natal Grilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 61067 – Autos n. 900-04.2012.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a requerente pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77363 Nr: 1000237-23.2017.811.0007

 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: Lucia Rezende Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77363 - Autos n. 1000237-23.2017.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Por ora, intime-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62789 Nr: 1390-26.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Barbosa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62789 - Autos n. 1390-26.2012.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de ação proposta por Adriana Barbosa em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o recebimento do 

benefício previdenciário de Salário Maternidade. Citado, o requerido 

contestou às fls. 23/25, sem enfrentamento do mérito. Em 10/08/2016 o 

autor foi intimado por meio de seu advogado a apresentar, no prazo de 30 

dias, o comprovante da postulação administrativa (fls. 44). Expediu-se 

mandado de intimação, no entanto a autora não foi encontrada (fls. 46). 

Decorrido mais de um ano sem qualquer manifestação da parte, foi 

certificado o decurso de prazo (fls. 45). Ante o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Isenta de custas. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 

21 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77619 Nr: 1228-21.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clederson de Lima Lehrbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Zupelli Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BARELLA - OAB:19537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77619 - Autos n. 1228-21.2018.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c modificação de guarda e 

pedido de tutela antecipada da menor MAIARA ZUPELLI LEHRBACH, 

nascida em 16/02/2015, movida por CLEDERSON DE LIMA LEHRBACH em 

face de MARTA ZUPELLI ARRUDA, todos qualificados nos autos.

Por ora, processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189 inc. II, 

do Código de Processo Civil.

Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

NOTO QUE O CASO REFERE-SE A SEPARAÇÃO DE FATO DE CASAL, 

NESSE MOMENTO NÃO CABE DISCUTIR QUAL GENITOR ATENDE MELHOR 

O SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA, MAS DADO A URGÊCIA DO CASO 

DEFIRO A LIMINAR NO SENTIDO DE QUE O CONSELHO TUTELAR DA 

COMARCA REALIZE A BUSCA E APREENSÃO DA CRANÇA, COM O 

SUPORTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, O QUAL PODERÁ 

REQUERER REFORÇO POLICIAL.

DEFIRO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A GUARDA PROVISÓRIA PARA O 

AUTOR, QUE RESPONDERÁ SE HOUVER ALTERADO A VERDADE DOS 

FATOS.

REALIZADA A BUSCA E APREENSÃO DEVERÁ O CONSELHO TUTELAR 

ENTREGAR A MENOR AO GENITOR, AVERIGUANDO SE SUA RESIDÊNCIA 

POSSUI CONDIÇÕES DE ABRIGAR A INFANTE.

VALE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

DA MENOR MAIARA ZUPELLI LEHRBACH.

 Intime-se a requerida da presente decisão, retornando os autos 

conclusos para demais determinações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Alta Floresta/MT para Nova Monte Verde/MT, 03 de julho de 2018.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74577 Nr: 1537-76.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Sandi Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 74577 - Autos n. 1537-76.2017.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Defiro o requerimento do autor de fls. 33.

Assim, expeça-se intime-se o réu para que indique o paradeiro do bem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa, conforme disposto 

no art. 537 do CPC.

Decorrido prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor para 

requerer o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68414 Nr: 1323-56.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 Código 68414 – Autos n. 1323-56.2015.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Defiro conforme requerido às fls. 23.

No mais, cumpra-se conforme determinado na sentença de fls.19/20.

Intime-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73381 Nr: 872-60.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Fabiana Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 73381 - Autos n. 872-60.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, noto que, embora tenha havido a apreensão do bem, 

a requerida não foi citada e o mandado foi devolvido pelo Sr. Oficial fls. 32.

Assim, antes de analisar os pedidos formulados às fls.44, visando afastar 

ulterior arguição de nulidade, intime-se o autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo aquilo que for de direito quanto à 

citação da requerida.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74189 Nr: 1297-87.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Josiele da Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74189 - Autos n. 1297-87.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/09/2018, às 13h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de Julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70085 Nr: 561-06.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70085 – Autos n. 561-06.2016.811.0091 DECISÃO Vistos etc. 

Conforme se depreende da leitura dos art. 313, inc. I, do CPC, a morte de 

qualquer das partes enseja a suspensão do processo. Assim, a função 

do procedimento em análise, como se vê, é possibilitar a continuação do 

processo interrompido, no estado em que se encontra o feito, em razão da 

morte de qualquer das partes. Seja na Habilitação Sumária (feita no próprio 

processo original), seja na Habilitação Ordinária (feita em autos apartados 

quando há impugnação e necessidade de dilação probatória), a decisão 

que porá fim ao procedimento cognitivo da Habilitação tem natureza de 

sentença. Habilitados os herdeiros, espólio ou sucessores o processo 

principal retomará seu curso. De outro lado, não habilitados, o processo 

deverá permanecer suspenso até que tenha condições de prosseguir 

regularmente. Com efeito, pelo que se extrai da legislação, a suspensão 

do processo é necessária não podendo ser preterida. Dessa forma, 

determino a suspensão do feito, devendo sucessores do falecido 

promover a regularização da representação processual, já que não há 

nos autos procuração outorgada por eles ao causídico atuante. Após, 

retornem conclusos para deliberação acerca do disposto no art. 690, 

parágrafo único, CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-89.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA KONOPKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o 

trânsito em Julgado da sentença condenatória, impulsiono os autos para 

intimação da parte Reclamante para, no prazo, de 15(quinze) dias, 

manifestar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e requerer o 

que direito, sob pena de arquivamento. Não satisfeito o débito, a parte 

deverá solicitar a execução juntando a planilha atualizada. Nome do 

Usuário: Janice Schroeder Matrícula 24381 Documento assinado 

digitalmente

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 11/2018/DF

* O Edital n° 11/2018/DF - referente ao gabarito provisório da prova 

realizada no dia 01 de julho de 2018 - encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58519 Nr: 547-71.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON PAULUK, DIRCE APARECIDA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 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".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68874 Nr: 1212-19.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEPP, JDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE CORDEIRO 

ZANATTA - OAB:21735/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Confirmada a paternidade do requerido através de prova documental 

pré-constituída, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor da parte 

alimentanda no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, devidos à partir da citação, visto que ausentes elementos 

concretos quanto à real capacidade financeira do alimentante.

Nos termos do artigo 695 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 23 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, sendo que o ato será 

realizado pela conciliadora deste Juízo.

INTIME-SE a parte autora, por intermédio de sua patrona via DJE (art. 334, 

§3°, CPC), consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por 

sua advogada (art. 695, § 4º, CPC).

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, via carta precatória, para comparecimento 

à audiência designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do CPC, 

cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na 

forma do art. 335 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55442 Nr: 632-91.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE HIRCH, MARGARIDA NATALIA 

PETZHOLD VOIEVODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 - A, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atendimento ao art. 10, inciso I, da Lei 13.340/16, DEFIRO o pedido de 

SUSPENSÃO constante na ref. 21, até o dia 27/12/2018, a partir da data 

de seu requerimento.

Durante o prazo da suspensão, este processo deverá ser excluído do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata.

Findo o prazo, deverá a parte requerente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55066 Nr: 425-92.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI FÁTIMA MOTTER LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada de ref. 40, intime-se a parte exequente, via DJE, 

para manifestar-se acerca do rumo da execução, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58516 Nr: 546-86.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL VARGAS, LUIZ DARCI VARGAS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 31, para tanto, DETERMINO a busca de endereço 

dos requeridos Gentil Vargas (CPF: 401.587.130-87) e Luiz Darci Vargas 

Machado (CPF: 535.503.741-00), nos sistemas de convênio do e. TJMT.

 Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pela parte 

requerente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do CPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses dos requeridos, a i. Advogada Dra. 

Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT n. 16.214), devendo a Secretaria do 

Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se a parte requerente, para no prazo de 10 (dez) 

dias manifestar sobre os rumos do feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68795 Nr: 1005784-42.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como sua patrona via DJE, 

para manifestar-se quanto ao recebimento dos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62491 Nr: 658-21.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Maggioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a qualidade da parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.09.2018, às 14h30min.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Cumpridas todas as determinações acima, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52628 Nr: 460-86.2014.811.0107

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadia Saleh Bandera, ALVARO LUIZ 

BANDERA, ÉDIMO CITADELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 1095-33.2015.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BRUNORO, ADRIANE FROEDER BRUNORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para cumprir os atos e diligências que lhe compete, bem 

como para juntada dos documentos apontados pelo Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Certifique-se quanto a eventuais atos processuais pendentes de 

cumprimentos. Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se com urgência.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58995 Nr: 756-40.2016.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEMAR ROBERTO RIBAS TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que os presentes embargos não foram 

instruídos com as peças essenciais conforme determina o artigo 914, §1° 

do NCPC, o que entendo ser vício sanável, de modo que deve o 

embargante juntar a estes autos as cópias dos documentos principais do 

feito em apenso.

 Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.

Com efeito, menciono que o defeito acima apontado é vício sanável em 

primeira instância, devendo ser oportunizado ao embargante a juntada dos 

documentos necessários.

Portanto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, em 15 (quinze) 

dias, juntando os documentos pertinentes (essenciais), cumprindo 

integralmente com o disposto no artigo 914, § 1º, do CPC, sob pena de 

extinção.

Cumprida a diligência, renove-se a intimação da parte embargada, via 

carta precatória, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 269-41.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA, ANA ALICE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 1221-78.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI GOMES, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, SIMONE 

TEREZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente (art. 99, § 

3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Postergo a análise do pedido liminar para depois da audiência de 

conciliação e apresentação de contestação.

Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 31/08/2018, às 13h30min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo, 

ocasião em que deverão comparecer somente as partes e seus 

procuradores.

INTIME-SE a parte requerente, consignando-se a obrigatoriedade de 

comparecimento ao ato supra (art. 334, § 8º, CPC), bem como, se fazer 

acompanhar por seu advogado ou defensor público.

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.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do requerente, intime-o para réplica.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 854-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÂNICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN ROBERTO PEREIRA - 

OAB:181378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 20, pois de acordo com a certidão de ref. 10, o 

Sr. Oficial de Justiça não logrou êxito na localização do imóvel a ser 

avaliado.

Assim, determino a intimação da parte exequente, via DJE, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos, a exata localização do imóvel a ser 

avaliado, sob pena de devolução da missiva.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61253 Nr: 58-97.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANTONIO BERTOLDO ME , Valdecir 

Antonio Bertoldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – 

Sicredi Celeiro do MT, em face de Valdecir Antonio Bertoldo ME e Valdecir 
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Antonio Bertoldo, todos já qualificados.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram petição conjunta de acordo 

à ref. 14, pugnando por sua homologação judicial.

Assim, tendo em vista a realização de acordo, homologo o pacto 

celebrado pelas partes, e determino a SUSPENSÃO da presente ação até 

o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do Novo Código 

de Processo Civil.

No mais, considerando o decurso de prazo do acordo até a presente data, 

intime-se a exequente via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar a respeito do cumprimento do pactuado (ref. 14), sob pena de 

extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52647 Nr: 477-25.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N PAULA TEIXEIRA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES FAVARO, Marcelo 

Gonçalves Fávaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente o autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56713 Nr: 1101-40.2015.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOSÉ POZZATTO, ELI APARECIDA VIAN 

POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, Confinantes do Memorial Descritivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para cumprir os atos e diligências que lhe 

compete, bem como para juntada dos documentos apontados pelo Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Certifique-se quanto a eventuais atos processuais pendentes de 

cumprimento. Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se com urgência.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68177 Nr: 879-67.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216

 Intimo o advogado do Réu, nos termos da decisão abaixo transcrita:

Vistos em correição.

Feito em ordem.

Designo audiência admonitória para o dia 12 DE JULHO DE 2018, ÀS 11:45 

HORAS.

Intime-se o reeducando.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78951 Nr: 262-13.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 36/37, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 16 de AGOSTO de 

2018, às 12h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78625 Nr: 105-40.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 45/46, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 10 de AGOSTO de 

2018, às 12h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 240-52.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OOdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 29/30, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 10 de AGOSTO de 

2018, às 12h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78410 Nr: 23-09.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBZ, MRBS, ABdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 55/56, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 10 de AGOSTO de 

2018, às 13h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78554 Nr: 92-41.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdRGS, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 58/59, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 10 de AGOSTO de 

2018, às 13h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78674 Nr: 128-83.2018.811.0106

 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 de Souza Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei de Souza Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 51/51, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 10 de AGOSTO de 

2018, às 14h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79310 Nr: 454-43.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Autos: 454-43.2018.811.0106 – Código: 79310

Trata-se de Pedido de Informações no Habeas Corpus nº 

1007234-09.2018.8.11.0000 – Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal, em favor do paciente WILSON EVANGELISTA DA SILVA 

JUNIOR.

Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, requisitadas 

pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

juntando-se aos autos os comprovantes de envio e recebimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74473 Nr: 614-73.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos, Sebastião Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zélia Martini Nogueira - 

OAB:MT 7.675

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do 

“Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Cidadania e do 

Consumidor” que será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06 de julho 

de 2018, conforme informado em sua manifestação às fls. 82/83, 

REDESIGNO a audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 02 de AGOSTO de 2018, às 15h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE os acusados pessoalmente para que compareçam.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71910 Nr: 1987-41.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Otalibio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 Certifico que, nesta data, remeto ao Diário da Justiça Eletrônico a decisão 

que designou audiência instrutória (abaixo transcrita) em favor do 

advogado do Denunciado Dr. Juliano Ricardo Schavaren - OAB/MT 16592.

Decisão: "Vistos em correição, Analisando a defesa preliminar 

apresentada, não restou demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer 

das hipóteses previstas no art. 397, do CPP - com a nova redação dada 

pela Lei n.º 11.719/08. Designo a audiência de instrução e julgamento, na 

forma do art. 400 e seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei 

n.º 11.719/08, para o dia 12 de julho de 2018 às 17h30min. Intime-se o réu, 

assim como seu defensor, consignando-se as advertências legais. 

Intimem-se ainda, a vítima, se houver, as testemunhas arroladas pelas 

partes para a audiência, fazendo constar as advertências legais. 

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso. Para oitiva de eventuais testemunhas 

residentes fora da Comarca, expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 

(trinta) dias para suas inquirições, se for o caso. Notifique-se o Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Intimem-se. CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40529 Nr: 383-21.2011.811.0095

 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: Ivo Gisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matilde Drewello, Maria Aparecida Godoy 

Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - OAB:MT 

nº4.136/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerido para manifestar-se quanto à 

certidão de fls. 191/198, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78128 Nr: 16-50.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greice Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Certico que, nesta data, intimo o Advogdo da denunciado, Dr. Juliano 

Ricardo Schavaren - OAB/MT 16.592, do inteiro teor da decisão que 

designou audiência de instrução nos autos, abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos. Analisando as defesas preliminares apresentadas, não 

restou demonstrado pelos réus a ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 

11.719/08. Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 

400 e seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, 

para o dia 12/07/2018 às 18h00. Cite-se e intime-se o réu para 

comparecer à audiência designada. Intimem-se as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público. DEFIRO pedido de 

habilitação do advogado nos autos. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67056 Nr: 997-84.2015.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067

 Vistos em correição.

1) Certifique-se a secretaria acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida.

Às providências. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-40.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELTON OLIVEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 31/08/2018, às 13h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 04 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-64.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SCUSSEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALVA BARBOSA DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/08/2018, às 13h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 04 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45432 Nr: 1193-16.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Biasi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica Serra Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Lima Tomaz 

Medeiros - OAB:MT/18.263, Edmar Porto Souza - OAB:MT/7250

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) das Partes Requerente e Requerida na 

pessoa de seus advogados, para que compareçam perante este Juízo, 

sito na Rua Oscar Soares, 443, Centro, Pedra Preta/MT, para audiência de 

Conciliação a ser realizada no Núcleo de Conciliação no dia 08 de Agosto 

de 2018 às 09h20min e demais atos nos termos do despacho de fls. 138.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40284 Nr: 37-61.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO FERREIRA ALVES, Cpf: 

57190950125, Rg: 9144603, Filiação: José Francisco Alves e de Nadir de 

Souza Ferreira Alves, data de nascimento: 04/02/1973, brasileiro(a), 

natural de Pedra Preta-MT, casado(a), taxista, Telefone 9625-8299. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o acusado Cícero Ferreira Alves, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

306 da Lei 9.503/97.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias 

judiciaisA pena prevista para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro, é de 06 (seis) meses a 03 (três) ano de detenção, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor, devendo ser individualizada consoante o caso 

concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta.Quanto aos antecedentes, não há nos autos haver outros 

procedimentos penais em nome do réu, com sentença transitada em 

julgado.Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática do delito, 
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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 são sempre nocivas, diante da própria tipificação 

penal.E, acerca do comportamento da vítima, não o que se analisar no 

caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

agravantes.Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da 

confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois 

o réu confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva do 

crime.Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o 

agente que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade 

real. Incide todas as vezes que o acusado admitir sua participação na 

ação delituosa, mormente quando esta confissão é utilizada, como no 

caso presente, como fundamento da condenação. Contudo, considerando 

que a pena não pode ir aquém do mínimo e considerando que as mesmas 

já foram fixadas nos mínimo, deixo de reduzir da pena, diante do que 

dispõe a Súmula 231 do STJ.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual 

torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Da multaQuanto 

à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra 

do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 (vinte) 

dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor 

do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma 

fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.Da 

suspensão da habilitaçãoOutrossim, pelas circunstâncias acima 

analisadas, aplico-lhe também a pena de suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, da Lei nº 

9.503/1997).IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Deste feita, tendo em vista que a 

pena definitiva é de 06 (seis) meses de detenção, e considerando que o 

réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro 

anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os 

demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito.Deixo de conceder ao 

condenado a suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no 

artigo 77, inciso III, do Código Penal.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se 

guia de execução definitiva do condenado.Observe-se a detração penal, 

nos termos do artigo 42 Código Penal.b) Em cumprimento ao disposto no 

art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão 

estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino Neto, no 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, 

conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a respectiva certidão.Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Pedra Preta-MT, 07 de 

agosto de 2017.Márcio Rogério MartinsJuiz 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, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 03 de julho de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44994 Nr: 866-71.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILTON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

02809355100, Rg: 20413866, Filiação: Arcanja Pereira do Nascimento e 

Jorge Pereira dos Santos, data de nascimento: 02/09/1989, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, convivente, op de maquinas, Telefone 

99591654. 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 consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, no que se refere ao acusado AILTON 

PEREIRA DOS SANTOS, para o fim de CONDENÁ-LO nas penas do artigo 

306, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena, passo a 

dosar.CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)O delito 

cometido pelo acusado, possui pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 

(três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não há nos autos 

outros procedimentos penais em nome do réu, com sentença transitada 

em julgado. 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 pode-se 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 em 06 (seis) meses de 

detenção.Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes)Não verifico a 

presença de atenuantes nem 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 20 (vinte) dias-multa, estipulado como 

parâmetro inicial. 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 20 (vinte) dias-multa e, 

considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Pena definitiva 

Assim, condeno o réu AILTON PEREIRA DOS SANTOS à pena de 06 (seis) 

meses de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Proíbo o réu de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 

(seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado da sentença.Da 

suspensão da habilitaçãoOutrossim, pelas circunstâncias acima 

analisadas, aplico-lhe também a pena de suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, da Lei nº 

9.503/1997).DISPOSIÇÕES FINAISDeste feita, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 06 (seis) meses de detenção, e considerando que o réu é 

tecnicamente primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.Considerando que o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 

quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu tecnicamente primário e 

que preenche os demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.Deixo de 

conceder ao condenado à suspensão condicional da pena, em virtude do 

disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) 

Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado.Observe-se a detração penal, nos termos do 

artigo 42 Código Penal.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) Oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.e) Oficie-se ao DETRAN 

acerca da proibição do autor de obter permissão ou habilitação, ou 
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suspensão, caso o acusado já tenha habilitação para dirigir veículo 

automotor, durante 06 (seis) meses, à contar da data do trânsito em 

julgado da sentença. f) Intime-se o condenado para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, entregar à autoridade judiciária sua Carteira de 

Habilitação (art. 293, §1º, CTB), caso ele seja habilitado.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado às fls. 57, Dr. Thalles Rezende Lange 

de Paula, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 

(cinco) URHs, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Isento o Réu do pagamento das despesas processuais, vez que 

foi assistido pelo Defensor Nomeado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 03 de julho de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41508 Nr: 1255-27.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Alves de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDIANE ALVES DE JESUS, Cpf: 

04554488179, Rg: 2334992-1, Filiação: Edilson Rosa de Jesus e Celia 

Alves do Nascimento Pereira, data de nascimento: 23/10/1990, 

brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro(a), garçonete, Telefone 9663 

3170. 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 o pedido formulado na 

denúncia, para o fim de CONDENAR a denunciada LEIDIANE ALVES DE 

JESUS, devidamente qualificada nos autos, como incursa nas sanções 

previstas pelo artigo 155, caput, do Código Penal.Passo a dosar a pena da 

ré.a) - Circunstâncias judiciaisO delito de furto qualificado nos termo do 

artigo 155, caput, do Código Penal, possui pena de reclusão de 01 (um) a 

04 (quatro) anos e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré 

possui mais de uma condenação, porém, todas posteriores a data destes 

fatos, não podendo ser utilizadas como maus antecedentes ou 

reincidência para valorar sua pena.Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser a ré uma pessoa que 

provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à 

personalidade da agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade da agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que a acusada não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias, são normais ao tipo. Quanto às 

consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.E, 

acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

agravante.Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da 

confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois 

a ré confessou espontaneamente a autoria delitiva do crime.Contudo, 

considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e considerando 

que a mesma já fora fixada no mínimo, deixo de reduzir da pena, diante do 

que dispõe a Súmula 231 do STJ.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.Não vislumbro a presença de causas de diminuição e aumento de 

pena.Desta forma, temos que resta a ré a pena de 01 (um) ano de 

reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do 

delito.DA MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 15 (quinze) dias-multa e, considerando a capacidade econômica 

da ré, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma 

fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade.Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 01 (um) 

ano de reclusão e 15 (quinze-dias) multa, com fundamento no artigo 33, 

§2º, alínea c, do Código Penal, estabeleço a ré o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.Considerando as 

condenações que a ré obteve durante a instrução processual, entendo 

ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos ou suspende-la condicionalmente, com fulcro nos artigos 44, 

inciso III e 77, inciso II, ambos do Código Penal.IV)-DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Condeno a ré ao pagamento das custas e taxas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, 

tomem-se as seguintes providências:b) expeça-se guia de execução 

definitiva da condenada.Observe-se a detração penal, nos termos do 

artigo 42 Código Penal.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Allan Vitor Sousa da Mata, OAB/MT 

n.º 15.698, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 

(cinco) URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 04 de julho de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000100-59.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELIO ROSSETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de julho de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: SULVIANE RIGO LUSTOZA - MT24651/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 15/08/2018 Hora: 14:10 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000100-59.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 47.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte Autora: JOSE 

CELIO ROSSETI Parte Ré: BANCO PAN S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 1214-84.2017.811.0022
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Então o MM. º Juiz assim deliberou: Nomeio para defender os 

interesses do réu Dr. Gilberto Machado Custódio. A denúncia há de ser 

recebida, eis que preenche os requisitos legais, limitando-se a defesa ora 

apresentada ao próprio mérito da acusação, de modo que 

necessariamente a instrução criminal irá comprovar ou não a 

responsabilidade do acusado. Vista ao Ministério Público para manifestar 

acerca da não intimação da vítima

 José Ferreira dos Santos e ausência da testemunha Sebastião Batista 

Silva. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142833 Nr: 5276-52.2017.811.0028

 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: Gildazio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana Caroline Maldonado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER RAIONE SILVA 

ARRUDA - OAB:23443/MT

 Código: 142833

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45563 Nr: 1327-98.2009.811.0028

 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: Alexandro Sálvio Fialho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micaell Ferrone Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio Martins da Silva - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ferreira de Castro - 

OAB:95221/SP

 INTIMANDO a parte autora, que o perito - médico, nomeado no processo, 

está aguardando a disponibilização do prontuário médico do Requerente, 

conforme determinação judicial, para conclusão e entrega do laudo médico 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104471 Nr: 21-84.2015.811.0028

 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): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno J.R. Boaventura - 

OAB:9.271, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para regularizar a representação jurídica, 

anexando procuração nos autos, para fins de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93704 Nr: 2518-42.2013.811.0028

 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): Antonio Barreto de Oliveira, Jackson Barreto 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignes Maria Mendes 

Linhares - OAB:4979/MT, Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Mandado de Citação, no valor de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > 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): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91074 Nr: 1821-21.2013.811.0028

 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: Niracy Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Marcelo Rangel Falcão Gomes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Thiago de Abreu Balata - 

OAB:15.353-MT, Johny Walter Ribeiro de Oliveira - OAB:10127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.53

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157024 Nr: 3038-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da audiência de conciliação, a qual 

ocorrerá em 05 de Setembro de 2018, às 10h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157024 Nr: 3038-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 152088 Nr: 1084-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santana Correa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.10

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 1266-43.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Agnaldo de Oliveira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 45346

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO

 Trata-se de um Cumprimento de Sentença formulado por Espólio de 

Agnaldo Oliveira Prado em face de Marcio Nascimento.

 A ref. 64 o autor pugnou pela penhora online via BACENJUD, que foi 

deferida e restou frutífera quanto ao valor bloqueado (ref. 66), 

satisfazendo a obrigação.

 É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924, II do CPC).

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

Defiro o pedido de ref. 73, para que sejam transferidos os valores 

bloqueados. Após, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma 

requerida, atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) 

parte(s) ao seu patrono bem o prazo de dois dias úteis após o decurso do 

prazo de recurso, nos termos do Provimento 68 do CNJ.

Condeno o requerido nas custas e em honorários advocatícios que fixo no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC/2015.

 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.: 152088 Nr: 1084-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santana Correa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Requerente acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem 

como da audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

Julho de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78552 Nr: 1039-48.2012.811.0028

 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: Enestina Fernandes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre retorno dos autos à Comarca 

e acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9646 Nr: 502-96.2005.811.0028

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Rufino da Silva, Adriana Pereira Gomes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino Rufino da Silva, Maria Antonia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a certidão a fl. 92, Intime-se os requeridos por meio de seu 

patrono.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018626-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIVAN DA SILVA NEVES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016554-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016552-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

16:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015615-65.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

GICELE SUELE DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (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 1º de agosto de 2018 as 

16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016096-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIANY TAYNARA GOMES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016520-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 1º de agosto de 2018 as 

16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES DENER SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

departamento estadual de transito - detran (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de dezembro de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017977-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR SILVA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/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 1º de agosto de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010045-40.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNESIO ANTONIO PROLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS, Defiro o pedido da parte autora. Considerando que os 

valores foram corrigidos e atualizados, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no 

CNPJ nº 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 5.304,72 (cinco mil e 

trezentos e quatro reais e setenta e dois centavos). Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada na forma 

dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria 

as medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. Após, expeça-se competente alvará, devendo a serventia 

atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014454-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DAMIAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8014454-83.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: JULIO DAMIAO DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A 

parte requerente requer a indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

bancária localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 

dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente. Compareceu no ato a filha do autor, Sra Maria de Arruda e 

Silva, que solicitou a desistência do processo em razão do falecimento do 

seu pai, ora requerente. A parte requerida manifestou nos autos, no ID 

12361454, concordando com o pedido de desistência. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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: 8016282-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OIRES LUZIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018006-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018674-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018793-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JULIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018185-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018383-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALMEIDA SAMUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018445-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE GONCALINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012055-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-37.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA (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:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-05.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

16:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012468-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE NERIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

16:30h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000384-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DUARTE MONTEIRO (REQUERENTE)

URANEIDE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA MACEDO OAB - MT0011060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000384-53.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: URANEIDE OLIVEIRA RIBEIRO, VALTER DUARTE MONTEIRO 

VALTER DUARTE MONTEIRO e URANEIDE OLIVEIRA RIBEIRO MONTEIRO 

ajuizaram ação de divórcio direto consensual, ambos qualificados nos 

autos. Consta da inicial que os requerentes se casaram em 27 de 

novembro de 1999, contudo, já mantinham relacionamento antes mesmo 

desta data e que estão separados efetivamente há aproximadamente 10 

(dez) anos, ao passo que dessa união tiveram 02 (dois) filhos, todos 

maiores e capazes. Ademais, declarou que não possuem bens passíveis 

de partilha, razão pela qual requer a procedência da ação. Juntou 

documentos (fls. 05/16). É o relatório. Decido. Diante do que dispõe a EC 

66/2010 e das alegações constantes na exordial, além da boa-fé 

processual e considerando, ainda, a afirmação dos autores no sentido de 

que não existem bens a serem partilhados, nem filhos menores e 

incapazes, com base no art. 487, inciso I do NCPC, julgo procedente o 

pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DAS PARTES, fazendo cessar 

todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a mulher voltar a usar 

o nome de solteira. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000384-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DUARTE MONTEIRO (REQUERENTE)

URANEIDE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA MACEDO OAB - MT0011060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000384-53.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: URANEIDE OLIVEIRA RIBEIRO, VALTER DUARTE MONTEIRO 

VALTER DUARTE MONTEIRO e URANEIDE OLIVEIRA RIBEIRO MONTEIRO 

ajuizaram ação de divórcio direto consensual, ambos qualificados nos 

autos. Consta da inicial que os requerentes se casaram em 27 de 

novembro de 1999, contudo, já mantinham relacionamento antes mesmo 

desta data e que estão separados efetivamente há aproximadamente 10 

(dez) anos, ao passo que dessa união tiveram 02 (dois) filhos, todos 

maiores e capazes. Ademais, declarou que não possuem bens passíveis 

de partilha, razão pela qual requer a procedência da ação. Juntou 

documentos (fls. 05/16). É o relatório. Decido. Diante do que dispõe a EC 

66/2010 e das alegações constantes na exordial, além da boa-fé 

processual e considerando, ainda, a afirmação dos autores no sentido de 

que não existem bens a serem partilhados, nem filhos menores e 

incapazes, com base no art. 487, inciso I do NCPC, julgo procedente o 

pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DAS PARTES, fazendo cessar 

todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a mulher voltar a usar 

o nome de solteira. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91675 Nr: 10215-79.2017.811.0059

 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: WZ, LBdCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da petição retro (ref. 20), retifique-se o valor da 

causa para R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

 Tendo em vista que o feito envolve menor, abra-se vista ao MPE para 

manifestação.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18746 Nr: 2575-69.2010.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anadir Eberhardt de Espindula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Velasque Amaral - 

OAB:13.598 - MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Barbosa da Silva - 

OAB:22859

 Sentença

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por BANCO FINASA 

S/A, desfavor de ANADIR EBERHARD DE ESPINDULA, ambos já 

qualificados nos autos.

 Contestação apresentada às fls. 43/46.

 Após regular trâmite processual, foi prolatada sentença extinguindo o 
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feito sem resolução do mérito (fl.80), a qual foi anulada pela instância 

superior retornando os autos à regular tramitação (fls. 101/115).

 Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a desistência do 

feito, conforme de fl.118.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios que arbitro equitativamente em R$ 

1.000,00 (um mil reais) em favor da parte contrária.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43919 Nr: 3693-12.2012.811.0059

 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: Sarah de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah de Oliveira - OAB:7.912/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

SARAH DE OLIVEIRA ajuizou ação de divisão de coisa comum em face de 

MARCOS ANTÔNIO BOAVENTURA, ambos qualificados nos autos.

 À fl. 26, foi indeferido os benefícios da justiça gratuita.

 Da decisão supra, interpôs a parte autora agravo de instrumento 

(fls.34/45), o qual foi conhecido e provido pelo E. Tribunal de Justiça, para 

conceder a gratuidade da justiça à parte autora (fls. 48/49).

À fl.50, foi determinada a citação da parte contrária, contudo, a carta de 

citação retornou aos autos sem cumprimento (fl.53).

Ato contínuo, intimada para se manifestar quanto a não citação da parte ré 

(fl.54), a autora quedou-se inerte (fl.55).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, visto que é advogada em causa 

própria e foi devidamente intimada via DJE para dar prosseguimento ao 

feito, conforme certidão retro, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico da autora no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51044 Nr: 895-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaiatur Transportes e Turismo LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por BRADESCO 

LEASING S/A ARRENDAMNETO MERCANTIL, desfavor do ARAGUAIATUR 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação (fl.41).

Ante a desistência da autora, foi determinada a intimação da requerida 

para se manifestar (fl.42), contudo, quedou-se inerte (fl.47).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte requerente.

Sem condenação em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104152 Nr: 4988-74.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Ambiental Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA, Associação de 

pequenos produtores Rurais setores Palmeiras e Belo Horizonte P. A 

Roncador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanilze Lemes da Silva - 

OAB:19563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão do distribuidor, determino a intimação do 

requerente para, em 10 (dez) dias, recolher o necessário.

Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, devolva-se à comarca de 

origem com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104195 Nr: 5012-05.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Oliveira e Oliveira LTDA - ME, Raimundo 

Batista, Sonia Augusta de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elga Lustosa de Moura Nunes - 

OAB:GO 36817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão do distribuidor, determino a intimação do 

requerente para, em 10 (dez) dias, recolher o necessário.

Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, devolva-se à comarca de 

origem com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22364 Nr: 2349-30.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Leite Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670/MT

 (...).À fl.27 a inicial foi recebida.Contestação apresentada às fls. 

30/46.Impugnação às fls. 54/63.Às fls.65/66 foi nomeado perito para 

realização do exame médico pericial, contudo, a pericianda não foi 

localizada pelo meirinho (fl.68).Dessa forma, atos foram praticados a fim 

da realização do exame pericial pelo expert, entretanto, até a presente 

data o mencionado exame não foi realizado (fls.75/76, 83 e 86).Vieram-me 

os autos conclusos.É o breve relato.Decido.Compulsados os autos, 

tem-se que ainda não foi realizada perícia médica no feito, assim, NOMEIO 

o Dr. Ubirajara Indio do Brasil Fagundes, para que realize a perícia médica 

na parte autora, o qual, no prazo de 10 (dez) dias, deverá informar a este 

juízo o local, dia e hora para comparecimento da pericianda.Com a juntada 

das informações acima (local, data e horário), impulsione o Gestor 

Judiciário o presente feito, expedindo-se o necessário a fim de que a parte 

autora tome ciência da designação da perícia médica e compareça ao 
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local. O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias da data 

da realização da perícia.Elaborado o laudo e encartado ao feito, 

manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias.A requerida já 

apresentou quesitos às fls.77/80.Intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais.São quesitos do juízo:A. O (a) autor (a) 

apresenta lesões em membros ou funções corporais, com perdas 

anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso positivo, em 

que membro(s) e/ou função(ões)? B. Essa invalidez é permanente?C. A 

invalidez, se permanente, é total ou parcial? D. Se parcial, é completa ou 

incompleta? E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau 

médio ou leve? F. Existem sequelas residuais?G. Existe nexo de 

causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito noticiado no 

processo?Intime-se o médico da presente decisão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49010 Nr: 4727-85.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transporte Rodoviário 1500 - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Sauber Netto, Rone Alves Peixoto, 

Fidel Barbosa Pereira, Anderson de Souza Silveira, Reinaldo Moreira 

Ribeiro, Osni Diatebuk Janisk, Idamar Bernardo de Sobral, Claudio de 

Carvalho Bezera, Nalberto Gomes Pinheiro, Walcleiton Miranda da Silva, 

Joaquim Odilio Pinto, Franklin Ellen de Faria, Andre Luiz Madia, Reny Lopes, 

Jose Luciano Bezerra da Silva, Gerson Arlindo Anchau, Alexandre Rosa 

da Silva, Rubens Rezer, Alvaro Gotz, Renato Araujo Santos, Neldo Schulz, 

Ailton Malaquias Lisboa, Marcio Luiz Barbosa, Marcelo Romao Torres, 

Gleidson Mineiro Batista, Alan Marcelo de Souza Tomé, Zenobio Roma de 

Vasconcelos, Jaelson Rodrigues de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:OAB/PR 22.629, Cleber Tadeu Yamada - OAB:OAB/PR 19.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Quanto a não citação dos requeridos Márcio Luiz Barbosa e Renato 

Araújo Santos, conforme retorno das carta de citação retro, manifeste-se 

a parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20720 Nr: 866-92.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produção e Comercio de Sementes Nova Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Eugênio Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Eugênio Pires - 

OAB:7.240-GO, Flávia Ribeiro Sales de Araújo - OAB:GO 32050, 

Reginaldo Martins Costa - OAB:GO 7240

 Despacho

Quanto ao teor da certidão retro, manifeste-se a parte exequente no prazo 

de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53379 Nr: 2853-31.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Isaque Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ajuizou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando excesso na execução (fls. 114/115).

Juntou a planilha de cálculo às fls. 116/120.

Intimada, a parte exequente apresentou manifestação à fl. 122.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Folheando o caderno processual, tenho que os autos se encontram 

prontos para julgamento.

 De início, consigne-se que a impugnação ao cumprimento da sentença 

anexado pela Autarquia previdenciária se refere a outro feito, conforme 

verifica-se na certidão de fl.123.

 Por outro lado, extrai-se que, no cálculo da exequente, foi considerado 

como termo inicial do benefício a data de 10.2010 e em relação ao termo 

final, aponta à parte exequente a data de 10/2017.

Nesse diapasão, verifico que da sentença prolatada não houve 

interposição de recurso, razão pela qual foi certificado o trânsito em 

julgado à fl.104, bem como o cálculo apresentado pela exequente 

obedeceu aos termos estipulados nos presentes autos.

 Com essas considerações, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA e homologo o cálculo apresentado pelo exequente às fls. 

107/109 do presente feito.

 Com o trânsito em julgado, determino a expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 826-12.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Alves Fernandes, alcunha "Péde Oleo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora pessoalmente (endereço de fl.30) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45016 Nr: 834-86.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhully Gracielle Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecilio Lizandro Alves do 

Nascimento - OAB:35.167 - GO, Geoverson Cornelio Alves de 

Oliveira - OAB:33.740 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora pessoalmente (endereço na inicial ) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47156 Nr: 2942-88.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motogarças Comércio e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Juliana Lazarri, Thiago Cunha Paz, 

Cinthia Cunha Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8988 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, mediante expedição de carta 

precatória (endereço na inicial), para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 
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prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41826 Nr: 1554-87.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralina Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, Carolina Davoglio arruda - 

OAB:MT 16.501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-A, Samir Bennett Buainain - OAB:OAB/MT 13.373

 Despacho

Tendo em vista o comprovante de depósito judicial acostado aos autos 

pelo requerido, a fim de cumprir o determinado no feito, intime-se a parte 

autora, por intermédio da advogada constituída, para, em 10 (dez) dias, 

manifestar quanto ao valor depositado, oportunidade em que deverá 

informar dados bancários, bem como CPF para transferência eletrônica 

dos valores.

Com a juntada, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104090 Nr: 4957-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito do Vale do Paranaiba LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suair Moraes Andrade - 

OAB:GO 7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-86.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

Expedido o respectivo alvará eletrônico, conforme comprovante em anexo. 

Assim sendo, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-39.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO OAB - SP154067 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000135-39.2017.8.11.0059 REQUERENTE: MARILENE COELHO 

DE AGUIAR ALVES REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS 

LTDA. MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido 

de Tutela Antecipada, em face de DISTRIBUIDORA JAFRA DE 

COSMÉTICOS LTDA, ambos qualificados nos autos. Aduziu a parte autora 

que em 09.06.2017 teve a negativação do seu nome junto ao 

SPC/SERASA, efetuada de forma indevida pela empresa demandada, uma 

vez que afirmou desconhecer a mencionada dívida no valor de R$ 

1.153,77 (um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete 

centavos). Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de 

liminar para retirada ou suspensão da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de restrição cadastral. É o breve relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a 

reinserção. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC/SERASA, a exclusão do nome da Requerente dos seus 

bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte 

requerida DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2017, às 18horas (horário oficial 

de Mato Grosso). Cite-se a requerida, via correio, e intime-se a parte 

autora. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SANTOS DE BRITO OAB - TO3695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 DESPACHO Processo: 1000142-94.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: NILTON SILVA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL A parte requerente pugnou pela 

redesignação da audiência agendada para o dia 05/07/2018, contudo, não 

justificou seu pleito. Assim, tem a requerente até as 18h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, do dia de hoje, 05/07/2018, para 

apresentar a este Juízo razões que justifiquem a redesignação da 

solenidade. Frise-se que decorrido in albis o prazo assinalado ou não 

sendo apresentadas razões plausíveis, ficará mantida a data outrora 

agendada. PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO LUIZ KOLCENTI (EXECUTADO)

MATADOURO WG LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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 

1000294-45.2018.8.11.0059 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU MATADOURO WG LTDA - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Considerando que a Certidão anterior ficou 

equivocadamente solicitando apenas o recolhimento de duas diligências, 

quando na verdade são três requeridos para citação, Impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para recolher mais uma diligência, para viabilizar a citação de 

todos os requeridos. 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. Porto Alegre do Norte, 

4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74603 Nr: 5498-58.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE RODRIGUES VASCONCELOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial.

A empresa Cleide Rodrigues Vasconcelos ME, foi devidamente citada para 

efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa, a executada 

quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a exequente pugnou pelo bloqueio de ativos 

financeiros através do Sistema BACENJUD, solicitou também a expedição 

de mandado de penhora e avaliação e inclusão do título executivo nos 

cadastros de proteção ao crédito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

penhora, razão pela qual determino que se proceda com uma tentativa de 

penhora on-line no valor de R$ R$ R$ 7.829,00 (sete mil, oitocentos e vinte 

e nove reais) em eventuais contas ou aplicações financeiras do 

executado por meio do Sistema BACENJUD.

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá o executado 

ser intimado para que se manifeste em 05 (cinco) dias, tal como preceitua 

o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de restar frustrada a tentativa supra, deverá a Secretaria 

Judicial expedir mandado de penhora e avaliação.

Em sendo infrutífera a diligência expropriatória, deverá a Secretaria 

Judicial expedir ofício ao Serasa e SPC, com fulcro no artigo 782, §3º, do 

Código de Processo Civil e, na sequência, intimar o exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste em prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 1281-06.2015.811.0059

 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 Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público 

de Mato Grosso, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de 

Serviços de Saúde de Barra Garças e Região, Federação Sindical dos 

Sevidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP/MT, FEDERAÇÃO 

DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS 

CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS 

MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFEDERAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB, Sindicato dos Medicos do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12.709

 (...)As matérias de ordem pública devem ser pronunciadas ex officio, 

sendo juridicamente sustentável a sua reapreciação em reexame 

necessário, por força do princípio inquisitivo na remessa obrigatória. A 

orientação jurisprudencial firmada pelo STF é de que compete à Justiça do 

Trabalho Processar e julgar ações que versem sobre representação 

sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre 

sindicatos e empregadores, quando não há sentença de mérito antes da 

promulgação da EC n. 45/2004. O fato de figurarem como partes 

sindicato/federação e município não tem o condão de afastar a aplicação 

desse entendimento à espécie, uma vez que a relação de fundo é 

trabalhista, e o município ostenta a condição de empregador, sendo a 

competência trabalhista de natureza absoluta. (Ap 1964/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)Assim, 

diante da incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a 

presente demanda, por força do artigo 114, incisos II, III e IV, da 

Constituição Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, via de consequência, 

determino a imediata remessa dos autos à Vara do Trabalho de 

Confresa/MT.Decorrido o prazo recursal, cumpra-se, expedindo-se o 

necessário mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94757 Nr: 12010-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suede Gomella de Souza, Larissa de Souza Santos 

Louzada, Poliana Francisca de Jesus Santos, Lorran de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Plinio Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem procedimento de inventário na forma de arrolamento comum.

Compulsando os autos, verifica-se que a inventariante prestou 

compromisso em juízo, bem como apresentou as primeiras declarações, tal 

como preceitua o artigo 626 do Código de Processo Civil.

Assim, determino que, realize as citações previstas no artigo 626 do CPC, 

devendo ser observadas as disposições insertas no alusivo diploma legal.
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Após, abra-se vistas às partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81627 Nr: 3946-24.2017.811.0059

 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: VANIA GOMES DE ARAÚJO WAHALBRINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ribeiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19338/A - MT

 Aqui se tem uma ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

VANIA GOMES ARAÚJO em desfavor de DIEGO RIBEIRO SILVA.

 Citado, o demandado ofertou contestação e, na sequência, a parte autora 

apresentou réplica.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo 

pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente 

técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Decorrido o prazo para a requerente, terá o demandado igual prazo para 

especificação de provas, nos moldes das ressalvas supra.

Guisa frisar que o protesto genérico pela produção de provas importará 

em concordância tácita com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69092 Nr: 2961-89.2016.811.0059

 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: Edivar Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Associação Atletica 

Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 Aqui se tem uma ação de indenização por danos morais c/c repetição do 

indébito, ajuizada por EDIVAR CAETANO FERREIRA, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A.

 Citado, o demandado ofertou contestação e, na sequência, a parte autora 

apresentou réplica.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo 

pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente 

técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Decorrido o prazo para a requerente, terá o demandado igual prazo para 

especificação de provas, nos moldes das ressalvas supra.

Guisa frisar que o protesto genérico pela produção de provas importará 

em concordância tácita com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80003 Nr: 3005-74.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA PAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Autos n. 3005-74.2017.811.0059 (código 80003)

 Aqui se tem ação de reintegração de posse com pedido de liminar, 

proposta por NOVA PAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em 

face de ATÔNIO CARLOS DOS SANTOS.

Conforme o teor da decisão contida na folha 203 destes autos, este Juízo 

abriu prazo para que as partes apresentassem as provas que 

entendessem devidas para o ponto controvertido outrora fixado, tendo 

estas pugnado apenas pela realização de audiência de instrução.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 

2018 às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para comparecerem acompanhados de seus 

advogados e testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50129 Nr: 119-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. T. Fernandes Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 119-10.2014.811.0059 (código 50129)

 Considerando a indicação de novo endereço da parte ré, expeça-se novo 

mandado de busca e apreensão, conforme requerido pelo autor.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 21 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12877 Nr: 1390-64.2008.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Sol Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Guimaraes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Prates Rodrigues 

- OAB:20740/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1390-64.2008.811.0059 (código 12877)

Agro Sol Ltda propôs a presente ação monitória em desfavor de Everaldo 

Guimarães Vieira.

A parte autora foi devidamente intimada para promover o recolhimento das 

custas processuais tangente a realização de diligências pelo oficial de 

justiça no sentido de proceder a penhora de bens em nome do requerido, 

mas quedou-se inerte.

Decido.

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, X do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 27 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 68644 Nr: 2723-70.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMCD, ELIANE CRISPIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JUNIOR DUARTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 
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VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte executada se manifeste 

quanto às argumentações postas pela autora na referência 77.

Defiro os pedidos apresentados pela autora, devendo a Secretaria 

expedidos os documentos necessários para atendimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91759 Nr: 10258-16.2017.811.0059

 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: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIRA MORAES DE MIRANDA 

- OAB:20050/O

 Nestes autos, em que Ana Cláudia Martins buscou proteção judicial para 

reconhecer e dissolver união estável, bem como pretendeu ordem de 

imposição a Esequiel Junior Maggioni de prestações quanto a alimentos, 

houve apresentação de termo de acordo por ambas partes, 

representadas pela mesma ilustre advogada.

Constou no acordo que as partes reconhecem a existência da união 

estável por um período de três anos.

Em relação à guarda, ficou acordado que o regime de guarda será 

unilateral à mãe. Em relação às visitas, estas serão livres, segundo o 

acordo, desde que comunicadas à mãe com 1 dia antes de antecedência e 

desde que não imponham prejuízo à atividade escolar das crianças.

No que tange aos alimentos, as partes acordaram que será paga pelo pai 

a importância equivalente a 150% do valor do salário mínimo, em dinheiro, 

até o décimo dia de cada mês, devendo a mãe fornecer recibo. Constou 

ainda nos termos do acordo que o montante relativo aos alimentos poderá 

ser ajustado entre as partes no caso de haver alteração na situação 

delas.

Constou ainda no acordo que, enquando a mãe não puder desempenhar 

atividades laborativas formais em razão do seu estado de gravidez, as 

depesas hospitalares, odontológicas e educacionais ficarão a cargo do 

pai, devendo a obrigação deste ser reduzida a 50% das referidas 

despesas quando cessar a condição de impossibilidade da mãe.

Constou ainda no acordo que as partes não têm bens a partilhar.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela concordância 

quanto ao acordo, dizendo que esperaria o julgamento do feito quanto à 

união estável, porque, segundo ele, não teria sido a união objeto da 

transação.

Decido.

Tendo restado lídimo o acordo, é caso de homologação.

A manifestação do Ministério Público não há de ser conhecida, eis que 

constam nos autos o acordo quanto ao tema da união estável.

Assim, HOMOLOGO O ACORDO, RESOLVENDO O MÉRITO DAS 

PRETENSÕES, julgando extinto o feito.

Intime-se o Ministério Público e, nada sendo dito, arquivem-se estes autos 

na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55333 Nr: 588-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Sevidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Porto Alegre do 

Norte - MT, Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de 

Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, 

Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O, LUANA MAGALI SAWITZKI - 

OAB:21528/O

 (...) As matérias de ordem pública devem ser pronunciadas ex officio, 

sendo juridicamente sustentável a sua reapreciação em reexame 

necessário, por força do princípio inquisitivo na remessa obrigatória. A 

orientação jurisprudencial firmada pelo STF é de que compete à Justiça do 

Trabalho Processar e julgar ações que versem sobre representação 

sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre 

sindicatos e empregadores, quando não há sentença de mérito antes da 

promulgação da EC n. 45/2004. O fato de figurarem como partes 

sindicato/federação e município não tem o condão de afastar a aplicação 

desse entendimento à espécie, uma vez que a relação de fundo é 

trabalhista, e o município ostenta a condição de empregador, sendo a 

competência trabalhista de natureza absoluta. (Ap 1964/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)Assim, 

diante da incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a 

presente demanda, por força do artigo 114, incisos II, III e IV, da 

Constituição Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, via de consequência, 

etermino a imediata remessa dos autos à Vara do Trabalho de 

Confresa/MT.Decorrido o prazo recursal, cumpra-se, expedindo-se o 

necessário mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62429 Nr: 277-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELY CRISTINA OLIVEIRA LAURIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, nos termos da 

fundamentação. Via de consequência, julgo e declaro extinta a presente 

demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito.Considerando que autor e réu foram 

reciprocamente sucumbentes, deixo de arbitrar condenação e 

honorários.Isento de custas e despesas processuais, ante a gratuidade 

judiciária concedida.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações estilares.P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 4098-09.2016.811.0059

 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: ZIZELIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Aqui se tem ação de divórcio litigioso, ajuizada por ZIZÉLIA RODRIGUES 

DE SOUZA SILVA em face de AGUINALDO NUNES DA SILVA.

Na inicial, a parte autora aduziu ter se casado com o requerido, pelo 

Regime de Comunhão Universal de Bens, em 24/07/1999.

Realizada audiência de conciliação, as partes entabularam acordo.

A requerente retornará a utilizar o nome de solteira.

O ponto de táxi de titularidade do requerido será transferido ao filho do 

casal, Douglas Sousa Silva.

O requerido transferirá à requerente a titularidade de um imóvel urbano, 

situado na Avenida Betomarco, número 01, Setor Tapirapé, município de 

Porto Alegre do Norte/MT, ficando, dessa forma, exonerado da obrigação 

de prestar alimentos em favor da filha do casal, Eloísa Sousa Silva.

As partes pactuaram, ainda, que as despesas extraordinárias com os 

filhos serão rateadas em 50% para cada genitor.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a homologação do 

acordo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 
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HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de ZIZÉLIA 

RODRIGUES DE SOUZA SILVA e AGUINALDO NUNES DA SILVA.. 

Observando-se que a requerente retornará a utilizar o nome de solteira.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93613 Nr: 11321-76.2017.811.0059

 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: SFDS, CdLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FONSECA BRITO - 

OAB:22652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada SINVALDO 

FERNANDES DA SILVA e ANA CLAUDIA DE LIMA FERNANDES.

Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Parcial de Bens desde 28/12/1987.

Relataram os autores que do enlace matrimonial adveio três filhos, Arthur 

Franklin Fernandes de Lima, nascido em 27/01/1993, Luiz Fernando Lima 

Fernandes, nascido em 16/03/1997, e Maria Lara Fernandes Lima, nascida 

em 31/12/2009.

O casal sustentou inexistirem bens a serem partilhados.

No que se refere à guarda da filha menor do casal, a infante ficará com a 

genitora, senhora Ana Claudia. Sendo devido pelo genitor a prestação de 

alimentos no patamar de 30% do salário mínimo nacional, a ser pago 

mensalmente, podendo, também, visitar e levar consigo a criança aos 

finais de semana, de forma alternada.

A cônjuge varoa pretende retornar a utilizar o nome de solteira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de SINVALDO 

FERNANDES DA SILVA e ANA CLAUDIA DE LIMA FERNANDES.

Observando-se que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de 

solteira.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90521 Nr: 9570-54.2017.811.0059

 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 Neli Nunes Moreira, vulgo "Neli"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da parte autora à 

aposentadoria por invalidez e, em consequência, para condenar o réu ao 

pagamento do benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas a 

partir do indeferimento administrativo, 15/06/2016, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67070 Nr: 2097-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luz Oliveira & Vasconcelos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, tem o requerente o 

prazo de 15 (quinze) dias para indicar o endereço em que o demandado 

poderá ser localizado, sob risco de extinção do feito pela inépcia da 

petição inicial.

Sanada a irregularidade ou decorrido 'in albis' o prazo suso, tornem os 

autos imediatamente conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92255 Nr: 10571-74.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVÂNIA ALVES SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO UNIVERSAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SILVA LIMA - 

OAB:TO 5620, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Aqui se tem ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais 

com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por LUCIVÂNIA 

ALVES SILVA MORAES em face de COLÉGIO UNIVERSAL LTDA ME.

Recebida a inicial foi deferido o pleito liminar e designada audiência de 

conciliação.

Na data aprazada para a realização de audiência de conciliação, somente 

a parte autora compareceu, sem que, até a presente data, a ré tenha 

apresentado justificativa ou contestação.

DECIDO.

Considerando que inexistem preliminares arguidas, determino que 

intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de 

prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Dentro do prazo assinalado, deverá a requerente informar se houve o 

devido cumprimento da liminar deferida inicialmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97555 Nr: 1232-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário.Ressalte-se que os valores apurados em sede de liquidação de 

sentença deverão ser pagos em favor do convivente da requerente, 

devidamente habilitado nos autos, devendo, a Secretaria Judicial fazer 

constar seu nome como requerente da demanda, consoante decisão 

proferida às folhas 123.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela.Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, aplicando-se o índice IPCA-15.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal 

de Justiça.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 1170-17.2018.811.0059

 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: Laurita damasceno da silva

 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:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo até o advento do óbito da requerente, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário.Ressalte-se que os valores apurados em sede de liquidação de 

sentença deverão ser pagos em favor do convivente da requerente, 

devidamente habilitado nos autos, devendo, a Secretaria Judicial fazer 

constar seu nome como requerente da demanda, consoante decisão 

proferida às folhas 123.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, aplica-se o índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela.Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, aplicando-se o índice IPCA-15.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal 

de Justiça.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93487 Nr: 11264-58.2017.811.0059

 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: Luiz Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

incapacidade laborativa da parte autora.

Defiro a produção de prova pericial conforme requerido pelas partes.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em data e horários a serem agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT.

Com efeito, tem a requerente o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98802 Nr: 1912-42.2018.811.0059

 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: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se 

aplicar o artigo 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação 

retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é 

"ope legis".Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço.E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova.Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e 

consumidor, foi surpreendido com a negativação de seu nome, atribuindo 

o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que se reconhecer que a 

parte mais preparada para produzir a prova seria a ré.Primeiro, porque o 

autor não poderia produzir prova quanto a fato negativo, configurando a 

chamada prova diabólica. Ou seja, se exigir do autor que ele prove que 

não contratou com a ré e que não é devedor perante ela, seria o mesmo 
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que lhe fosse exigido provar o nada e não se pode provar o nada, o vazio, 

pois o nada e o vazio, concretamente, não existem. Disso decorre a 

hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza a inversão do ônus 

probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor.Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que contratou 

com o autor e que a dívida ainda não foi adimplida, apresentado nos autos 

os elementos que entender suficientes para corroborar suas 

alegações.Faculto à parte ré a produção de prova, sendo que, se for 

pedida prova técnica, deverá ser apresentado quesitos e assistente 

técnico, no prazo de 15 dias, sob o risco de preclusão e, caso seja pedida 

prova testemunhal, deverá atentar-se para as regras previstas no Código 

de Processo Civil que disciplinam a matéria, também sob o risco de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91787 Nr: 10266-90.2017.811.0059

 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: Domingos Campelo da Silva, vulgo "Campelo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a prolação de sentença, o requerido interpôs recurso de apelação 

e, na sequência, sobreveio aos autos a informação da devida implantação 

do benefício em favor da parte autora.

Assim, intime-se a parte apelada para apresentação das respectivas 

contrarrazões.

Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos à Superior Instância para 

análise do recurso interposto, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56862 Nr: 1495-94.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSANDRA SORAYA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Em tempo, deverá a parte autora, no mesmo prazo supramencionado, 

informar se houve a devida implantação do benefício concedido em 

sentença.

Em caso de negativa, deverá a requerente manifestar-se quanto à 

eventual pretensão executiva, acompanhada da respectiva memória de 

cálculos, ressaltando que a cominação em multa tem restado ineficaz para 

coibir desídia da Fazenda Pública em casos como este.

Posteriormente, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89516 Nr: 9031-88.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA DE SOUSA OLIVEIRA KUNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria por idade rural.

Após a prolação de sentença, o requerido interpôs recurso de apelação e, 

na sequência, sobreveio aos autos a informação da devida implantação do 

benefício em favor da parte autora.

Assim, intime-se a parte apelada para apresentação das respectivas 

contrarrazões.

Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos à Superior Instância para 

análise do recurso interposto, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55335 Nr: 589-07.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor do ofício 04/2017-DDJ, de 13 de dezembro de 2017, por meio 

do qual ficou expressamente consignada a obrigatoriedade na expedição 

de Alvará Eletrônico, sendo vedados alvarás em material físico, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora preste informações 

quanto aos dados bancários.

Por conseguinte, 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 30 (trinta) dias úteis, manifeste-se quanto à 

expedição de alvará judicial.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89035 Nr: 8710-53.2017.811.0059

 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 DE LURDES ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

página 109, deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62540 Nr: 317-76.2016.811.0059

 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: JANETE CAMILA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 
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com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

página 106, deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 1233-13.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da concordância do executado com a planilha acostada ao feito, 

página 106, deverá o Gestor Judiciário cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com efeito, deverá a parte autora apresentar os dados bancários para 

fins de expedição dos alvarás de levantamento.

Em tempo, defiro, desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais.

Após, depositados na conta judicial e devidamente vinculados os valores, 

intime-se a parte ré para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, nos termos do 

Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92901 Nr: 10895-64.2017.811.0059

 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: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo, por ora, de apreciar o pedido de execução de sentença pretendido 

pela parte autora, posto que, analisando os autos, verifica-se que foi 

proferida sentença em 07/02/2018, entrementes, até a presente data o 

requerido não foi intimado, razão pela qual determino à Secretaria Judicial 

que promova e imediata remessa do feito ao demandado para fins de 

ciência da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90874 Nr: 9781-90.2017.811.0059

 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: AVB, RJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622, MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:12622/O, RAIRA MORAES DE MIRANDA - OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada ALCINÉIA VIEIRA 

BRITO DA SILVA e REGINALDO JOSÉ DA SILVA.

Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Universal de Bens desde 11/02/2006.

Relataram os autores que do enlace matrimonial advieram dois filhos, Akylt 

Brito da Silva, nascido em 12/02/2010, e Agatha Brito da Silva, nascida em 

22/01/2013.

O casal sustentou a inexistência de patrimônio a ser partilhado.

No que se refere à guarda das filhas do casal, as infantes ficarão com a 

genitora, senhora Alcinéia Vieira. Sendo devido pelo genitor a prestação 

de alimentos no patamar de 74% do salário mínimo nacional, a ser pago 

mensalmente.

Tangente às visitas, estas poderão ser realizadas livremente pelo genitor 

às filhas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de ALCINÉIA 

VIEIRA BRITO DA SILVA e REGINALDO JOSÉ DA SILVA, observando-se 

que a varoa retornará a utilizar o nome de solteira.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74673 Nr: 5523-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE JESUS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de ROSILENE DE JESUS RIBEIRO.

Tentada a citação da ré e apreensão do veículo, restaram as diligências 

frustradas.

Instada a se manifestar em prosseguimento, a parte autora requereu a 

extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.
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Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92679 Nr: 10777-88.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Proferida sentença nestes autos, momento processual em que julgou-se 

procedente os pedidos contidos na inicial, o requerido interpôs recurso de 

apelação, tendo a apelada apresentado as respectivas contrarrazões.

Antes de determinar a remessa dos autos à Instância Superior, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora informe se houve a 

implantação do benefício concedido em sentença, frisando que eventual 

inércia implicará na cassação da benesse.

Em tempo, acaso a requerente manifeste-se positivamente, fica 

autorizada, desde já, a remessa dos autos à Superior Instância para 

análise do recurso interposto.

De outro vértice, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97545 Nr: 1231-72.2018.811.0059

 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: MARIA DE FÁTIMA NUNES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por morte.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

demonstração da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 

2018, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96584 Nr: 684-32.2018.811.0059

 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: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

recebimento de benefício de amparo assistencial ao deficiente.

Após a citação do demandado, a parte autora requereu a extinção deste 

feito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90523 Nr: 9572-24.2017.811.0059

 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: Pedro Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

determinar ao INSS que proceda com a implantação integral do benefício 

de Auxílio Doença, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, ao requerente. Via 

de consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao 

procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a ser 

entregue em mãos, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias.Devendo, outrossim, 

ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente instruído pela 

integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa 

necessários.O descumprimento injustificado desta ordem implicará em 

execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, bloqueio 

do montante devido nas contas do ente público e remessa das peças 

necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo 

da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como para 

adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico.De 

outro norte, considerando que foi apresentada contestação, por meio da 

qual não foram arguidas preliminares, verifica-se a inexistência de 

irregularidades a serem sanadas, razão pela qual declaro o feito saneado 

e fixo como ponto controvertido a incapacidade laborativa do 

requerente.Com efeito, tendo em vista o credenciamento de novo 

profissional junto a esta Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários a serem 

agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.Assim, tem a requerente o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico.Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes.Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93112 Nr: 11024-69.2017.811.0059

 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: Dhiego Maia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de indenização por danos morais ajuizada por 

DHIEGO MAIA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, considerando a plausibilidade dos documentos apresentados 

pelo requerente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

De outro viés, esclareço, por oportuno, que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque em 

feitos que se tem no pólo passivo a Fazenda Pública, o réu não concilia e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual.

Cite-se a parte ré.

Apresentada contestação, abra-se vista à parte autora para 

apresentação de réplica.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos para saneamento do 

feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98452 Nr: 1759-09.2018.811.0059

 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: IDSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSL, MdSL, MdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO JOSÉ FERREIRA FILHO - 

OAB:34239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação declaratória de união estável post mortem, ajuizada por 

ISA DORA SIMPLÍCIO DOS SANTOS em face de MARIA CLARA DOS 

SANTOS LUNGUINHO, MILENA DOS SANTOS LUNGUINHO e MARINA DOS 

SANTOS LUNGUINHO.

Diante da incapacidade da requeridas menores, este Juízo nomeou 

curador especial para patrocínio da defesa da demandadas.

Por conseguinte, foi apresentada contestação por negativa geral.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a inexistência de irregularidades a serem sanadas, declaro o feito 

saneado e determino que se intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. 

Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado 

assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de 

preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 3561-13.2016.811.0059

 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: BEATRIZ PINTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109730

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66809 Nr: 2020-42.2016.811.0059

 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: Jose Ribamar da Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camara Municipal de São José do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de cobrança de adicional noturno, proposta por JOSÉ 

RIBAMAR COSTA NETO em face de CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO XINGU/MT.

Após o deslinde do feito, as partes se compuseram amigavelmente, 

visando por fim à demanda, pugnando pela homologação do acordo e 

arquivamento do feito.

Ficou pactuado que a ré pagará ao autor o montante de R$15.000,00 

(quinze mil reais), a título de indenização de horas extras não adimplidas, 

cujo pagamento se dará mediante 04 (quatro) parcelas mensais.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Transitado em julgada e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Isento de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95963 Nr: 295-47.2018.811.0059

 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: DANIELLI TREVIZAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Ferreira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo schwingel - 

OAB:21100/MT, Marcos Andre Schwingel - OAB:8957, Nelton 

Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Aqui se tem ação por danos materiais, cumulada com indenização por 

danos morais, ajuizada por DANIELLI TREVISAN & CIA LTDA em face de 

FAGNER FERREIRA NEVES.

Após o deslinde do feito, as partes se compuseram amigavelmente, 

visando por fim à demanda, pugnando pela homologação do acordo e 

arquivamento do feito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Transitado em julgada e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Custas processuais deverão ser pagas pela requerente.

Honorários advocatícios conforme pactuado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74937 Nr: 5653-61.2016.811.0059

 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: VALMIR APARECIDO PEREIRA, JOÃO CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Barbosa de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA ALEXSANDRA PAGGI 

MORO - OAB:63960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na decisão inaugural este Juízo designou audiência de conciliação para o 

dia 28 de junho de 2018, às 13h00min, contudo, em análise ao Sistema 

Processual Eletrônico, verifica-se que não foi expedido o mandado para 

citação e intimação da parte requerida.

Dessa forma, redesigno audiência para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Devendo ser observadas as recomendações contidas no decisum 

anterior, bem assim o novel endereço informado pela requerente à 

referência 23.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90839 Nr: 9758-47.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAQUELMA CORDEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CONFRESA, Secretário(a) 

Municipal de Saúde de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado no presente mandamus, para confirmar 

a liminar concedida inicialmente e, determinar ao impetrado que providencie 

os medicamentos indicados na inicial, na quantidade prescrita pelo médico. 

Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94699 Nr: 11974-78.2017.811.0059

 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: FCR, WRNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada FABIANA CARDOSO 

REGIO e WELTON RAILSON NUNES DOS SANTOS.

Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Universal de Bens desde 01/02/2013.

Relataram os autores que do enlace matrimonial adveio um filho, Wallyson 

Cardoso Nunes, nascido em 20/07/2010.

O casal sustentou que o patrimônio constituído na vigência da união já 

teria sido devidamente partilhado.

No que se refere à guarda do filho do casal, o infante ficará com a 

genitora, senhora Fabiana Cardoso. Sendo devido pelo genitor a 

prestação de alimentos no patamar de 30% do salário mínimo nacional, a 

ser pago mensalmente mediante depósito bancário.

Tangente às despesas extraordinárias do infante, as partes aduziram que 

as ratearão em 50% para cada genitor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de FABIANA 

CARDOSO REGIO e WELTON RAILSON NUNES DOS SANTOS.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76585 Nr: 839-69.2017.811.0059

 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: Neildo Pereira Menezes, Erica Lima da Silva Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio consensual, ajuizada NEILDO PEREIRA 

MENEZES e ÉRICA LIMA DA SILVA MENEZES.

Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Parcial de Bens desde 25/01/2011.

Relataram os autores que do enlace matrimonial adveio uma filha, Queren 

Hapuque Silva Menezes, nascida em 16/05/2012.

O casal sustentou inexistirem bens a serem partilhados.

No que se refere à guarda da filha do casal, a infante ficará com a 

genitora, senhora Érica Lima. Sendo devido pelo genitor a prestação de 

alimentos no patamar de 40% do salário mínimo nacional, a ser pago 

mensalmente.

A cônjuge varoa pretende retornar a utilizar o nome de solteira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo, condicionada à intimação das partes para manifestação quanto à 

divisão das despesas extraordinárias da infante.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, no que tange à manifestação ministerial, tendo em vista o 

silêncio das partes no que se refere às despesas extraordinárias da filha 

do casal, entende-se que estas serão rateadas em 50% para cada 

genitor.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de NEILDO 

PEREIRA MENEZES e ÉRICA LIMA DA SILVA MENEZES.

Observando-se que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de 

solteira.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87636 Nr: 7829-76.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Pires Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo, por ora, de apreciar o pedido formulado às folhas retro, porquanto 

determino ao exequente que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste 

quanto eventual ocorrência da prescrição com relação aos créditos 

cobrados nestes autos.

Na sequência, volvam-me imediatamente conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 1406-71.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNOR DE MORAES ALVES ME, Ednor de 

Moraes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:36.973

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial.

Após a constrição de valores contidos nas contas bancários do 

executado, foram expedidos os respectivos alvarás de levantamento.

Na sequência, a parte autora requereu o prosseguimento da execução 

com relação ao débito remanescente, tendo o executado pugnado pela 

designação de audiência de conciliação, aduzindo ter interesse em 

autocomposição.

DECIDO.

Com fulcro no artigo 3º, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, tendo o 

executado manifestado expressamente possuir interesse na dissolução 

amigável do litígio, designo audiência de conciliação para o dia 24 de julho 

de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.
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Intimem-se as partes por intermédio de seus patronos constituídos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55871 Nr: 920-86.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DA CUNHA ME, Ederson da Cunha

 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:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de E DA CUNHA ME e EDERSON DA CUNHA.

Tentada a penhora ‘online’ nas contas da executada, por meio do Sistema 

BACENJUD, restou o ato frustrado ante a inexistência de ativos em conta 

bancária.

Deste modo, o exequente pugnou pela expedição de mandado de penhora 

e avaliação.

DECIDO.

Nos termos do artigo 829, §2º e seguintes do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido o pedido formulado pelo exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55963 Nr: 976-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Feliciano Borba

 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:

 Citados, os executados opuseram embargos à execução, os quais foram 

julgados improcedentes.

Destarte, intime-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias úteis, se 

manifeste objetivamente em prosseguimento.

Frise-se que eventual inércia poderá ensejar no arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83397 Nr: 5103-32.2017.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermino Cabral Vieira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Dias Filho, Nadir Aparecida 

Modolo de Souza Dias, José Martins Parreira, Maria Marta de Aguiar, 

Marcos Pereira da Ávila, Dione Barbosa Fontes, Ercilio Lemes Rodrigues, 

Edivanei Lemes Rodrigues, Francisco Vieira Margues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste viés, cediço mencionar que os requisitos para a concessão da 

tutela antecipada, conforme disposição contida no artigo 300 do CPC, são 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”.Com efeito, consoante brevemente relatado, o requerente 

aduziu ser possuidor de uma área de terras pertencentes aos 

demandados, afirmando estar na posse mansa e pacífica do bem há mais 

de 15 (quinze) anos.A fim de corroborar suas afirmativas, colacionou 

documentos e cópias de uma demanda ajuizada no ano de 2007.Assim, da 

análise dos fatos ventilados, em consonância com os documentos 

amealhados pelo autor, não se constata, ao menos nessa análise de 

cognição sumária, a presença da probabilidade do direito reclamado, isso 

se justifica através da discussão judicial travada pelo autor e réus em 

autos diversos acerca da mesma área usucapienda.Tal situação afasta a 

“posse mansa e pacífica” do autor, porquanto tem o réu se insurgido 

contra o exercício possessório do autor em sua área.Destarte, para 

melhor subsidiar os argumentos lançados na exordial, bem assim eventual 

acolhimento do pleito, designo audiência de justificação para o dia 22 de 

agosto de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Cite-se e intime-se a parte ré para comparecimento à solenidade, 

ficando, desde já, advertida de que o prazo para apresentação de 

contestação é de 15 (quinze) dias, fluindo a partir da intimação da decisão 

que deferir/indeferir a medida liminar, consoante disposição contida no 

artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil.Intimem-se a 

parte autora por intermédio de seu patrono constituído, observando-se 

que poderá comprovar o alegado mediante prova documental e 

testemunhal.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60920 Nr: 3750-25.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Feliciano Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Brunetta, Vera Lúcia Becker Brunetta, 

Eloi Brunetta, Vera Lucia Sprengoski Brunetta, Eloir Brunetta, Marli 

Teresinha Leite Brunetta, Èdio Brunetta, Eurico Brunetta, Regina Aparecida 

Kurta Brunetta, Patricia Sanglard Felipe Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de usucapião.

Após a expedição dos documentos necessários para citação dos 

requeridos, confinantes e eventuais interessados, verifica-se que 08 

(oito), dos 10 (dez) réus não foram localizados nos endereços 

informados.

De outro vértice, a pessoa jurídica ‘Adubos Araguaia’, indicada como 

confinante, manifestou-se nos autos aduzindo ser ilegítima para integrar o 

polo passivo, aduzindo não ser confinante com o imóvel declinado 

usicapiendo.

DECIDO.

Manifeste-se a autora objetivamente em 15 (quinze) dias quanto à citação 

infrutífera dos demandados, bem como à contestação ofertada pela 

‘Adubos Araguaia’.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40797 Nr: 519-92.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Rodrigues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 519-92.2012.811.0059 (código 40797)

Fixo prazo de 15 (quinze) dais para que a parte autora se manifeste 

quanto às exigências apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (folhas 

153).

Certifique a Secretaria se cumpriu integralmente a decisão contida na folha 

87, consignado qual (is) partes restou (ram) citada(s) e quanto ao 

eventual decurso de prazo sem apresentação de defesa.

Certifique-se ainda se houve o encaminhamento das peças ao INTERMAT, 

em cumprimento à ordem contida nas folhas 150/151 e, se tiver ocorrido, 

certifique-se se houve manifestação daquele órgão.

Porto Alegre do Norte (MT), 3 de julho de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85148 Nr: 6232-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francielle Thais da Silva Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Banco do Brasil S/A propôs a presente Ação Monitória em face de 

Francielle Thais da Silva Lourenço.

Diante da certidão do Oficial de Justiça que atestou a não localização do 

endereço da requerida informado na exordial, a parte autora requereu a 

realização de pesquisa no sistema SIEL com a finalidade de encontrar 

endereço atualizado da ré.

Considerando o fato de ser ônus da parte autora, apresentar meios para a 

formalização da citação da parte contrária, indefiro o pedido.

Intime-se o banco requerente para que forneça endereço atualizado da 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58890 Nr: 2688-47.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Brito de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszwski 

Júnior - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte exequente apresentou prestação de contas 

relativas à venda extrajudicial do bem, defiro o pedido para início do 

cumprimento de sentença e determino que seja expedido mandado de 

intimação do réu para que, no prazo de até 15 dias, pague a importância 

declinada na planilha contida na referência 50 ou apresente impugnação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 5497-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Neves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem Execução de Título Extrajudicial em que a parte autora 

apresentou documento que seria um termo de acordo entre as partes, 

onde é dito que o devedor reconheceu a dídiva e o credor aceitou 

proposta de pagamento.

Consta ainda na peça a manifestação da parte exequente pela extinção do 

processo.

Decido.

Trata-se de acordo que não está formalmente perfeito para ser 

homologado em Juízo, eis que a parte ré não foi, na lavratura do acordo, 

representada por advogado, carecendo, portanto, de capacidade 

postulatória para aviar em Juízo.

Contudo, a manifestação da parte exequente demonstra que ela encontrou 

satisfação extrajudicial em relação ao objeto do processo e, por isso, há 

que ser reconhecida a existência de causa superveniente de 

desinteresse processual, levando, assim, à extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Em face do exposto, EXTINGO ESTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 1349-87.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Cunha, Cristiano de Souza 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1349-87.2014.811.0059 (código 51577)

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte exequente manifeste-se quanto 

à possibilidade de ter ocorrido prescrição da pretensão de cobrança do 

crédito executado nestes autos.

Porto Alegre do Norte (MT), 3 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22049 Nr: 2139-76.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralicia Maria do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:18130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 2139-76.2011.811.0059 (código 22049)

Aqui se tem ação proposta por Doralicia Maria do Nascimento em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se buscou benefício 

previdenciário.

Este Juízo determinou à parte autora a demonstração de que o benefício 

foi indeferido na via administrativa, tendo permanecido sem manifestar-se.

Decido

A sistemática estabelecida pelos tribunais superiores preconiza que o 

prévio indeferimento de requerimento administrativo dos benefícios 

previdenciários é condição para propositura de ações judiciais com a 

mesma finalidade.

Já estando proposta a demanda, estabelece-se prazo para que o autor 

promova tal diligência e, se não houver atendimento, é caso de extinção 

do feito.

Tendo sido intimada para tanto, mas não tendo demonstrado que 

promoveu o requerimento administrativo, merece extinção o presente feito.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 3 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10733 Nr: 1106-90.2007.811.0059

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Ribeiro Camelo, vulgo "Neguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17569-B

 Autos 1106-90.2007.811.0059 (código 10733)

Abra-se vista à parte ré (veja-se folhas170/174) para possibilitar-lhe 

apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Após, encaminhem-se estes autos à Instância Superior, externando 

nossas homenagens.

Porto Alegre do Norte (MT), 3 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21515 Nr: 1749-09.2011.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Moreira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1749-09.2011.811.0059 (código 21515)

Aqui se tem ação proposta por Lauro Moreira de Moura em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se buscou benefício 

previdenciário.

Este Juízo determinou à parte autora a demonstração de que o benefício 

foi indeferido na via administrativa, tendo permanecido sem manifestar-se.

Decido

A sistemática estabelecida pelos tribunais superiores preconiza que o 

prévio indeferimento de requerimento administrativo dos benefícios 

previdenciários é condição para propositura de ações judiciais com a 

mesma finalidade.

Já estando proposta a demanda, estabelece-se prazo para que o autor 

promova tal diligência e, se não houver atendimento, é caso de extinção 

do feito.

Tendo sido intimada para tanto, mas não tendo demonstrado que 

promoveu o requerimento administrativo, merece extinção o presente feito.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 3 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 1600-76.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda de Morais Preto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1600-76.2012.811.0059 (Código 41871)

Aqui sem tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Compulsando os autos, verifica-se que não há notícias de que a perícia 

designada anteriormente tenha sido efetivada e, tendo em vista o 

credenciamento de novo profissional junto a esta Comarca, nomeio o 

Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuá-la, em data 

a ser designada posteriormente pela Secretaria Judicial.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42649 Nr: 2387-08.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itabuna Textil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayleison dos Reis Maciel - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane A. Barros - 

OAB:206.335 - SP, Denis Donaire Junior - OAB:147015-SP, Leandro 

Marcantonio - OAB:180586-SP, Milena Lopes Chiorlin - 

OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2387-08.2012.811.0059 (Código 42649)

Itabuna Têxtil S/A propôs a presente ação de cobrança em face de 

Rayleison dos Reis Maciel – ME.

Em face da não localização do requerido, a parte autora pugnou pela 

realização de diligências para encontrar o seu endereço atualizado, 

perante os sistemas disponíveis.

Decido.

Considerando o princípio da cooperação insculpido no artigo 6º do Código 

de Processo Civil, defiro, em parte, o pedido do autor.

Proceda-se a consulta de eventual endereço do requerido cadastrado 

junto à rede INFOSEG, tendo em vista ser o sistema mais adequado para 

obter-se a referida informação.

Após, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55865 Nr: 918-19.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOMES 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: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, promovida pelo 

BANCO DO BRADESCO S/A em desfavor de MARCOS GOMES DA SILVA.

Devidamente citado e intimado para efetuar o pagamento do débito, a parte 

executada quedou-se inerte, sendo que, na sequência, foi penhorado um 

imóvel cuja propriedade é do executado e sua cônjuge.

Após, a parte executada apresentou Embargos, consoante se verifica na 

ação em apenso.

O exequente requereu a realização de hasta pública, bem como os 

devidos atos expropriatórios.

Contudo, antes de alusivo pleito ser analisado e considerando não haver, 

na Comarca, leiloiro, fixo prazo de até 15 dias para que a parte exequente 

diga se tem interesse na adjudicação do bem constrito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70196 Nr: 3547-29.2016.811.0059

 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: WANDERSON PIRES SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT

 Aqui se tem ação de responsabilização civil por danos morais, ajuizada 

por WANDERSON PIRES SALOMÃO em face de BANCO BRADESCO 

S.A.O autor relatou que, em 23/07/2015, compareceu na agencia da ré, 

situada em Porto Alegre do Norte/MT, no intuito de realizar procedimentos 

bancários rotineiros, retirando sua senha às 14h23min. Ressai da inicial 

que o autor só foi atendido às 18h05min, ou seja, o requerente passou 

quase 04 (quatro) horas aguardando na fila para que pudesse ser 

atendido, sendo que apenas se tratava de uma transferência 

bancaria.Citada, a ré aduziu em sua contestação que os documentos 

fornecidos pelo autor não comprovariam e muito menos foi demonstrada o 

sofrimento do dano moral, pois não houve ofensa ou a violação dos bens 

de ordem moral da parte autora.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.De início, cumpre esclarecer que a relação entre o requerente e 
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requerida é de consumo, uma vez que o requerente alega que a demora 

na prestação do serviço lhe ocasionou danos de ordem moral. Desse 

modo, imperiosa a condução do feito em consonância com as regras 

consumeristas.Preliminarmente, no que se refere à distribuição do ônus da 

prova, importante destacar que esta não é efeito automático das relações 

de consumo, devendo ser aferido em cada caso a presença das 

hipóteses e requisitos para tanto.No caso em exame, não é necessário 

fazer um esforço hercúleo para se constatar que a incumbência 

probatória deve ser atribuída ao demandado, isso ocorre por ser este o 

fornecedor do serviço, consoante artigo 14, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, tratando-se, desse modo, de inversão “ope legis”.Sendo 

assim, atribui-se à ré, por força da previsão legal contida na norma 

consumerista, o ônus de provar que não houve danos morais, conforme 

foram levantados pelo autor devendo ser apresentado nos autos os 

elementos que entender suficientes para corroborar suas alegações

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70562 Nr: 3746-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neila Sousa da Costa, Neila Souza da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Considerando que foram opostos embargos de declaração e, tendo em 

vista que seu possível acolhimento acarretará efeitos infringentes, 

alterando, assim, a decisão embargada, nos moldes do artigo 1.023, §2º, 

intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, com a vinda da manifestação ou decorrido in albis o prazo supra, 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66800 Nr: 2014-35.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilze Mathias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte exequente manifeste-se 

quanto à possiiblidade de ter ocorrido prescrição da prentensão de 

cobrança da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53962 Nr: 3357-37.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Meridiano - Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Multigmentos - Não Padronizado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cauê Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:357.590 / SP

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 24 de julho de 2018, às 

13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21637 Nr: 1838-32.2011.811.0059

 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: Moacir Veronez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival A. Folen, Antonio Romero Filho, Maria 

do Carmo Naves Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1838-32.2011.811.0059 (código 21637)

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem pretensão 

na eventual produção de outras provas.

Consigne-se que eventual inércia ensejará o julgamento antecipado da 

lide.

Porto Alegre do Norte (MT), 21 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41009 Nr: 735-53.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Pereira Brito, Norma Lilia Batista de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 735-53.2012.811.0059 (código 41009)

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora manifeste 

pretensão na eventual produção de outras provas.

Consigne-se que, eventual inércia implicará no julgamento antecipado da 

lide.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46283 Nr: 2089-79.2013.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel do Nascimento Vieira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ines Alves Pereia Cury, ESPOLIO DE 

Jose Alves Pereira e Izolina Marques Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Oliveira de Sousa 

Nascimento - OAB:32.567, Luiz Vitor Pereira Filho - OAB:27701-GO, 

Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2089-79.2013.811.0059 (código 46283)

 Considerando o teor da certidão contida na folha 107, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os meios 

necessários para a citação da parte ré, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41261 Nr: 992-78.2012.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasimg AS Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. de Araujo Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 586 de 657



 Autos n. 992-78.2012.811.0059 (código 41261)

 Considerando o teor da certidão contida na folha 81, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os meios 

necessários para a citação da parte ré, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22359 Nr: 2344-08.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Alancardeque Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT

 Mesmo que seja assim, a parte autora goza da gratuidade judiciária e, por 

isso, no caso da prova pericial, as despesas serão pagas pelo Estado de 

Mato Grosso, com recursos alocados no seu orçamento, em conformidade 

com resolução do Conselho Nacional de Justiça.Elaborado o laudo e 

encartado aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias 

e, após, conclusos.Porto Alegre do Norte (MT), 21 de junho de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22371 Nr: 2355-37.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celeste Goulart Calisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Mesmo que seja assim, a parte autora goza da gratuidade judiciária e, por 

isso, no caso da prova pericial, as despesas serão pagas pelo Estado de 

Mato Grosso, com recursos alocados no seu orçamento, em conformidade 

com resolução do Conselho Nacional de Justiça.Elaborado o laudo e 

encartado aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias 

e, após, conclusos.Porto Alegre do Norte (MT), 25 de junho de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49664 Nr: 5328-91.2013.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Morgana Moraes da Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandete Araujo Lima Oliveira, Coracina Jesus 

Carvalho Sapanholi, Vulgo "Cora", Edmar Silverio da Silva, Alcides Martins 

Leal, Vulgo "Feio", Julimar Luz Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucelia Cristina Oliveira 

Rondon - OAB:8932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito.Sem custas e honorários processuais.Com o trânsito em julgado da 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.Porto Alegre do 

Norte (MT), 19 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49663 Nr: 5327-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracina Jesus Carvalho Sapanholi, Vulgo "Cora", 

Alcides Martins Leal, Vulgo "Feio"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU, 

Kelly Morgana Moraes da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito.Sem custas e honorários processuais.Com o trânsito em julgado da 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.Porto Alegre do 

Norte (MT), 19 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49661 Nr: 5325-39.2013.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Morgana Moraes da Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandete Araujo Lima Oliveira, Coracina Jesus 

Carvalho Sapanholi, Vulgo "Cora", Edmar Silverio da Silva, Alcides Martins 

Leal, Vulgo "Feio", Julimar Luz Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucelia Cristina Oliveira 

Rondon - OAB:8932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito.Sem custas e honorários processuais.Com o trânsito em julgado da 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.Porto Alegre do 

Norte (MT), 19 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52795 Nr: 2399-51.2014.811.0059

 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 de Lurdes Saraiva Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gloria de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2399-51.2014.811.0059 (código 52795)

 Aqui se tem ação de interdição promovida por Maria de Lurdes Saraiva 

Aquino em face de João Glória de Aquino.

Considerando que o interditando foi citado, compareceu à audiência 

designada e não apresentou impugnação e nem constituiu advogado, 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a curadoria 

especial.

Abram-se vistas dos autos à Defensoria Pública para manifestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, volvam os autos conclusos para designação de perícia.

Porto Alegre do Norte (MT), 21 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46203 Nr: 2009-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruben Carlos Dieter, Leonara de Bona Dieter
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piraguassu Agropecuária S/A, Andre Roos, 

Elenir Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2009-18.2013.811.0059 (código 46203)

 Considerando o teor da certidão contida na folha 284, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o devido 

recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumprida a diligência supra e, considerando que até o presente momento 

não se tem notícias acerca do recebimento de alguma das Cartas de 

Citação encaminhadas via correio a parte ré, Piraguassu Agropecuária 

S/A, expeça-se Carta Precatória com a finalidade de citação desta.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral do Estado para 

manifestação, conforme requerido pela parte autora.

Porto Alegre do Norte (MT), 27 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47519 Nr: 3300-53.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidimar Francisco de Morais, Luzia Pereira Moraes 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Leotério da Silva, Mauro Cambirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Autos n. 3300-53.2013.811.0059 (código 47519) Aqui se tem ação de 

rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e 

danos proposta por Cleidimar Francisco de Morais e Luzia Pereira Morais 

Filho em face de Altino Leotero da Silva e Mauro Cambira de tal.Conforme 

o teor da decisão contida na folha 122 destes autos, este Juízo abriu 

prazo para que as partes apresentassem as provas que entendessem 

devidas para o ponto controvertido outrora fixado, tendo a parte requerida 

pugnado pela oitiva de testemunhas, seu depoimento pessoal e deixou a 

critério deste Juízo, caso “entendesse necessário” proceder-se ao 

depoimento pessoal da parte autora da ação.A parte autora requereu 

apenas a oitiva de testemunhas, apresentando o rol respectivo na petição 

contida nas folhas 126/127.Desse modo, verifica-se a preclusão para a 

apresentação de requerimentos tangentes a outros meios de 

prova.Portanto, defiro a produção de prova testemunhal requerida pelas 

partes e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

setembro de 2018 às 12h00min (horário oficial de Mato Grosso).Com 

relação ao pedido formulado pelo requerido de que este preste seu 

depoimento pessoal, este deve ser indeferido.Isso porque o depoimento 

pessoal é meio de prova por meio da qual o juiz, a requerimento de uma 

das partes, colhe as declarações do adversário dela, com a finalidade de 

obter informações a respeito de fatos relevantes do processo, ou seja, 

obter a confissão.Assim, a legitimidade para requerer o depoimento 

pessoal, em regra, é da parte contrária, ou seja, ninguém poderá requerer 

o seu próprio depoimento pessoal.Tangente à manifestação do requerido 

para que ficasse a critério deste Juízo determinar-se ou não o depoimento 

pessoal da parte autora, deve-se ressaltar que cabe às partes requerer a 

produção de provas que julgarem importantes para a evidência de seu 

direito, portanto, não conheço do pedido. Intimem-se as partes para 

comparecerem acompanhados de seus advogados e testemunhas.Porto 

Alegre do Norte (MT), 21 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42964 Nr: 2697-14.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Souza, Vilsomiro Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corsino Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2697-14.2012.811.0059 (código 42964)

Não conheço a manifestação posta como folhas 55/61 porque Miguel José 

de Queiroz não é parte nesse feito.

Defiro o pedido de produção de provas apresentado pela parte autora.

No que tange à produção de prova testemunhal, esta deverá ser 

produzida nos termos do artigo 455 e seguintes do Código de Processo 

Civil, devendo a parte atentar, especialmente, para o prazo de 

apresentação do rol das pessoas que serão inquiridas e que elas devem 

apresentar-se em Juízo para o ato independentemente de intimações por 

este Juízo.

Assim, designo a data de 12 de setembro de 2018, às 14h30 de Cuiabá 

para oitiva das testemunhas da parte autora.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINETE MENDES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/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: 1000382-83.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DALVINETE MENDES PORTO REQUERIDO: 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, 29 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000395-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI APARECIDA DO PRADO SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ GALLO (AUTORIDADE COATORA)

LAURA RIBEIRO DOS SANTOS (IMPETRADO)

Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000395-82.2018.8.11.0059. 

IMPETRANTE: GENECI APARECIDA DO PRADO SILVA IMPETRADO: LAURA 

RIBEIRO DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA 

AUTORIDADE COATORA: ROGERIO LUIZ GALLO Compulsando os autos, 

constata-se que consta como uma das Autoridades Impetrada o 

SECRETÁRIO DO ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente 

mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Destarte, com fundamento no art. 96, I, alínea “g”, da Constituição 

Estadual, determino a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando-se as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 29 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000383-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO RODRIGUES DA FONSECA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIZ ZANELLA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000383-68.2018.8.11.0059. 

EMBARGANTE: JOSE ARLINDO RODRIGUES DA FONSECA EMBARGADO: 

NELSON LUIZ ZANELLA Aqui se tem embargos à execução, opostos por 

ARLINDO JOSÉ RODROGUES DA FONSECA em face de NELSON LUIZ 

ZANELLA. O objeto da presente demanda é opor-se à execução de título 

extrajudicial de código 58376, a qual tramita de forma virtual junto ao 

sistema Apolo, perante esta Vara Judicial. Impende frisar que a citação da 

embargante naqueles autos ocorreu em 1º de fevereiro de 2016, com a 

juntada do mandado ao autos em 03 de fevereiro de 2016. Assim, não é 

necessário fazer um esforço hercúleo para constatar que estes 

embargos estão intempestivos, especialmente porque a presente demanda 

foi apresentada apenas neste ano de 2018 e pretende discutir questões 

que deveria compor Embargos ao tempo da citação. Destarte, com arrimo 

no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os 

presentes embargos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se 

este feito, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de junho de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102197 Nr: 3737-21.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte-MT, 

Reginaldo Ribeiro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Matheus Pereira Campos, vulgo "Zé 

Pequeno", Raylan dos Reis Maciel, Breno Felipe Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:TO1239

 Consta nos autos, contido na referência 23, um pedido de restituição de 

coisa apreendida formulado por REGINALDO RIBEIRO DE PAULA.

 Depreende-se dos autos que, foi determinado que o requerente 

apresentasse o documento de propriedade do veículo, conforme se 

constata da decisão contida na referência 26. Nesse passo, em 

atendimento a aludida determinação, o requerente apresentou o respectivo 

certificado de registro de veículo, o qual consta o senhor Reginaldo Ribeiro 

de Paula como proprietário do veículo apreendido.

Assim, determino ao Gestor Judiciário para que oficie à Autoridade Policial, 

devendo ela informar a atual localização do veículo, objeto deste pedido. 

Em tempo, na hipótese do automóvel se encontrar no pátio da Delegacia de 

Polícia, determino que à Autoridade Policial informe se tal bem terá alguma 

relevância para as investigações.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103715 Nr: 4706-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Brito Ribeiro - 

OAB:2630/RO

 Trata-se de carta precatória oriunda do TRF da 1° Região do Estado do 

Tocantins/TO, para oitiva da testemunha LOURIVALDO ALVES DE SOUZA.

 Assim sendo, designo audiência para o dia 03 de julho de 2018, às 

16h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104290 Nr: 5046-77.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de São José do Xingu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carvalho Rodrigues, alcunha 

"Bugiganga"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de ANTÔNIO CARVALHO RODRIGUES, já devidamente 

qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que o material apreendido não pertence ao indiciado.

A representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, 

especialmente diante da reiteração delitiva.

Por fim, quanto aos predicados pessoais, sabe-se que eventuais 

condições pessoais favoráveis e a invocação do princípio da presunção 

de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação 

cautelar, quando, presentes, outros requisitos de ordem objetiva e 

subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente 

explicitados na presente decisão.

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do indiciado ANTÔNIO CARVALHO 

RODRIGUES.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 69760 Nr: 3314-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo da Paixão Carvalho, Renato Ruys 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- MT

 Considerando a juntada do Acordão (ref. 150), expeça-se a Guia de 

Execução Penal Definitiva e remeta-se ao Juízo da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos-MT.

Após, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 1116-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Considerando a certidão de tempestividade (ref. 116), recebo o recurso 

de apelação interposto pelo Ministério Público (ref. 115).

Tendo em vista que o apelante acostou as devidas razões de apelação, 

abra-se vista à defesa para apresentar as contrarrazões.

Por fim, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

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:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do respectivo alvará, devendo, 

entretanto, ser observada rigorosamente a Portaria nº 006/2013-DF, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo III, artigos 5º, incisos I, II e 

III, § 1º e 6º e 7º, bem como nos termos do Capítulo VII, art. 14, §1º e art. 

15.Vale consignar, ainda, que em caso de descumprimento desta 

determinação judicial o requerente poderá incidir nas sanções previstas 

na portaria nº 006/2013/DF e no Estatuto da Criança e do Adolescente.Por 

derradeiro, compete aos organizadores do evento, ao Conselho Tutelar da 

Comarca, bem como a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, 

fiscalizarem em sua plenitude o cumprimento do presente Alvará, e da 

Portaria do Juízo, sob pena de cassação do referido Alvará, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções administrativas e penais, devendo, 

portanto serem notificados para comparecer no evento em questão, para 

a correta fiscalização acima determinada.Expeça-se o competente Alvará, 

devendo também acompanhar cópia da Por tar ia  n º 

006/2013-DF.Comunique-se o Conselho Tutelar e a Prefeitura Municipal de 

Porto dos Gaúchos/MT.Oficie-se a Polícia Civil e Militar, para que tomem 

conhecimento do evento, bem como prestarem informações necessárias a 

seus organizadores e realizar a fiscalização das condições de 

segurança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42606 Nr: 1611-21.2018.811.0019

 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: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do respectivo alvará, devendo, 

entretanto, ser observada rigorosamente a Portaria nº 006/2013-DF, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo III, artigos 5º, incisos I, II e 

III, § 1º e 6º e 7º, bem como nos termos do Capítulo VII, art. 14, §1º e art. 

15.Vale consignar, ainda, que em caso de descumprimento desta 

determinação judicial o requerente poderá incidir nas sanções previstas 

na portaria nº 006/2013/DF e no Estatuto da Criança e do Adolescente.Por 

derradeiro, compete aos organizadores do evento, ao Conselho Tutelar da 

Comarca, bem como a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, 

fiscalizarem em sua plenitude o cumprimento do presente Alvará, e da 

Portaria do Juízo, sob pena de cassação do referido Alvará, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções administrativas e penais, devendo, 

portanto serem notificados para comparecer no evento em questão, para 

a correta fiscalização acima determinada.Expeça-se o competente Alvará, 

devendo também acompanhar cópia da Por tar ia  n º 

006/2013-DF.Comunique-se o Conselho Tutelar e a Prefeitura Municipal de 

Porto dos Gaúchos/MT.Oficie-se a Polícia Civil e Militar, para que tomem 

conhecimento do evento, bem como prestarem informações necessárias a 

seus organizadores e realizar a fiscalização das condições de 

segurança.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-21.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação a ser realizada na Sessão de Conciliação do 

CEJUSC dia 23/08/2018, às 13h:00(MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-05.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE RENATA COSTA SILVA OAB - GO46218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Sessão de Conciliação no CEJUSC designada para o dia 23/08/2018, às 

15h:00 min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-92.2017.8.11.0017
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO TARCISIO PACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JET LUBRIFICANTES, PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010013-92.2017.8.11.0017; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVIO 

TARCISIO PACKER Parte Ré: REQUERIDO: JET LUBRIFICANTES, PNEUS E 

SERVICOS LTDA. - EPP Vistos, etc. Nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95, dispenso o relatório. HOMOLOGO por sentença o acordo 

extrajudicial firmado pelas partes, razão pela qual julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. 

Uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 

12/04/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-92.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO TARCISIO PACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JET LUBRIFICANTES, PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010013-92.2017.8.11.0017; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVIO 

TARCISIO PACKER Parte Ré: REQUERIDO: JET LUBRIFICANTES, PNEUS E 

SERVICOS LTDA. - EPP Vistos, etc. Nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95, dispenso o relatório. HOMOLOGO por sentença o acordo 

extrajudicial firmado pelas partes, razão pela qual julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. 

Uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 

12/04/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143513 Nr: 990-30.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento visando à revogação da prisão preventiva de 

Rogério Rodrigues Wanderlei, proposto pelo advogado constituído, em que 

se afirma a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Ainda, alega que o indiciado reside no distrito da culpa, possuindo 

endereço fixo e ocupação licita, todavia, ausente o lastro probatório de 

tais argumentações. (fls. 72/83).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido, afirmando a existência dos requisitos da prisão preventiva, em 

especial a garantia da ordem pública. (fls. 84/85 v).

Eis o sucinto relatório.

Decido.

Observo que nada de novo fora apresentado pela Defesa, de modo a 

demonstrar que os requisitos da segregação cautelar não se encontram 

mais presentes, ao contrário, vislumbro a extrema necessidade do 

cárcere para garantir a ordem pública.

 No presente caso estão presentes a materialidade delitiva e indícios 

suficientes de autoria, além da necessidade em se assegurar a garantia 

da ordem pública.

 A garantia da ordem pública se verifica à medida que o acusado 

responde por vários procedimentos criminais, conforme se observa às fls. 

61/66.

Portanto, tenho por mim que a conduta do réu no mínimo demonstra uma 

atuação desvirtuada e perigosa, o que coloca em risco a paz social.

Ademais, como se demostra aos autos, estão presentes a materialidade 

delitiva e indícios suficientes de autoria, além da necessidade em se 

assegurar a garantia da ordem pública, em razão da reiteração da conduta 

criminosa por parte do denunciado, pois além do crime em tela o réu já 

praticou mesma infração penal em face da vítima por outras 03 (três) 

vezes, conforme se verifica em consulta ao sistema APOLO (cód. 43086, 

44601 e 41666), sendo o cárcere cautelar extremamente necessário para 

que o acuado não volte a delinquir.

Neste contexto, não fosse mantida sua prisão, ter-se-ia implicitamente 

estímulo à empreitada criminosa com evidente descrédito do Poder 

Judiciário, causando segura revolta no seio social.

A título de melhor fundamentação, trago à baila o entendimento atual do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRISÃO 

EM FLAGRANTE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO 

INQUÉRITO POLICIAL - IRRELEVÂNCIA - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

PELO JUÍZO A QUO - LIBERDADE PROVISÓRIA - INVIABILIDADE - 

SEGREGAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL - REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM 

DENEGADA. Resta superada a alegação de excesso de prazo para a 

conclusão do inquérito policial, em face do recebimento da denúncia pelo 

juízo a quo. Encontra-se devidamente motivada a decisão denegatória do 

benefício da liberdade provisória, quando demonstrado que a segregação 

cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal, mormente pela possibilidade concreta do agente, solto, voltar 

a delinquir. HC, 68769/2009, DES.JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/08/2009, Data da publicação 

no DJE 12/08/2009. (grifei).

A defesa sustenta que o acusado possui residência fixa, porém, sabe-se 

que a Jurisprudência e a doutrina já se manifestaram no sentido de que os 

predicados pessoais favoráveis não obstam da decretação da prisão 

preventiva, in verbis:

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 

PRISÃO EM FLAGRANTE - INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - 

MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EVASÃO DO 

DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO - GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE PRIMÁRIO 

COM BONS ANTECEDENTES - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. É irrelevante as 

alegações de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, 

quando presentes os motivos da prisão preventiva, quais sejam, a 

garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

 Assim sendo, em razão da manifesta periculosidade do autor, concluo 

que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei 

(CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter o réu segregado até que cesse o 

requisito autorizador.

 CONCLUSÃO:

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de 

ROGÉRIO RODRIGUES WANDERLEI porquanto presentes a materialidade e 

os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem 

pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

Considerando o recebimento da denúncia às fls. 67 v, cite–se o 

custodiado para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 396 – A, do CPP.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e o Advogado do suplicante.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intime-se o denunciado.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141914 Nr: 93-02.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilson Valadares Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Vistos, etc.[...]Assim, com base em tais fundamentos e, por inexistirem a 

ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva do 

acusado, impõe-se sua permanência no cárcere, motivo por que o 

indeferimento do pedido de revogação de prisão é medida de rigor. No que 

tange à alegação de excesso de prazo, entendo que não há que se falar 

em constrangimento ilegal, haja vista que a instrução está próxima de seu 

termo, já que a audiência de instrução e julgamento (a qual não findou, 

ante a ausência do interrogatório do acusado em juízo) está próxima de 

ocorrer (26/07/2018). Além disso, a formação da culpa não pode ser 

aferido por meros critérios matemáticos, devendo-se observar a 

obediência ao princípio da razoabilidade a qual vem sendo observada por 

este Juízo.Desta forma, indefiro o pedido do réu, mantendo-se sua prisão 

preventiva do suplicante NEILSON VALADARES SALES. Dê-se ciência ao 

Ministério Público e ao Advogado.No mais, aguarde-se a realização da 

audiência de Instrução e julgamento, designada para o dia 26 de julho de 

2018, às 16h. (MT).Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16375 Nr: 1056-59.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Dantas Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e 

Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10320-B/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126504/SP

 Em atenção à decisão judicial retro, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR o D. Advogado JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO, OAB/MG n° 124.150, para vistas dos autos para extração 

de fotocópias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136312 Nr: 2381-88.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Leoni Flack Stanke Comércio e 

Representação-ME, Maria Leoni Flack Stank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a parte requerente para dizer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133641 Nr: 527-59.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cleber Theodoro Soares, José Getulio 

Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a parte exequente indicar bens a penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144350 Nr: 1567-08.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Raimundo Pereira da Silva, Maria da 

Conceição Rodrigues da Silva, Jair Rodrigues Silva, Janaina Rodrigues 

Silva, Alessandro Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Garrastazu Gomes 

Ferreira - OAB:14.877-RS, Karina Lins - OAB:53.016-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos legais. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento.

Intime-se a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 523 do CPC ou para, querendo, apresentar 

impugnação, alegando as matérias previstas no art. 525 do CPC.

Constem no mandado de citação/intimação o previsto no art. 520 do CPC, 

eis que se trata de cumprimento provisório de sentença, arcando os 

exequentes com eventuais prejuízos causados aos executados.

Findos os prazos para pagamento ou impugnação, com ou sem 

manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17469 Nr: 376-40.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Ferreira de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

exequente a respeito do recebimento do alvará, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43293 Nr: 434-33.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos conforme decisão 

de fls. 67, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135487 Nr: 1841-40.2016.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcio Hernane Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amim Antônio Fonseca - 

OAB:12.951-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Razão pela qual, requer a restituição da referida arma.Vieram-me os 

autos conclusos.É o relatório. Fundamento.Cuida-se de pedido de 

restituição de arma de fogo apreendida em poder do acusado Willian de 

Souza Mesquita. Pois bem. O requerente acostou ao seu pedido o a Cópia 

do Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo em seu nome, 

comprovando ser o legítimo proprietário.Contudo, infere-se dos autos que 

a restituição não é mais possível, diante da perda do objeto. Isso porque, o 

magistrado que jurisdicionava a época, Dr. Ivan Lúcio Amarante, 

determinou o encaminhamento ao Comando do Exército para destruição 

das armas de fogo que estavam depositadas no Fórum desta Comarca, 
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incluindo aquela objeto do ora pedido de restituição. Conforme certificado 

pelo Gestor Judiciário, a arma em referência (Espingarda da marca Boito, 

calibre 36, numeração 813896) foi encaminhada ao Exército para 

destruição em 25/10/2017, conforme se constata no Ofício n.º 295/2017 – 

DF. Verifica-se que a Espingarda da marca Boito, calibre 36, numeração 

813896, objeto do pedido de restituição, consta da relação do material 

entregue para destruição ao Assessor Militar do TJMT, conforme o Termo 

de Recolhimento de Armas Apreendidas em anexo (Lote 09 – Armas 

Longas). Com isso, constata-se que quando o ora pleiteado pelo 

requerente se encontra prejudicado, diante a perda do objeto.Decido.Isto 

posto, reconheço como prejudicado o ora pedido de restituição, dado a 

impossibilidade material de concessão da tutela pleiteada, em face da 

destruição da arma de fogo.Intime-se o ora requerente da 

decisão.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133726 Nr: 597-76.2016.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a parte requerente conforme decisão de fls.27

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43665 Nr: 670-82.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Lopes Ribeiro, João Martins Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o exequente, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37612 Nr: 1503-71.2013.811.0017

 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: Alisson dos Santos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12.124, Sergio Barros Alves Lima - OAB:16..747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127

 Recurso conhecido e provido parcialmente. 18. Saindo os autores 

vencedores em valor mínimo em relação ao que se pretenderam na inicial, 

a rigor do parágrafo único, artigo 86, do Código de Processo Civil, 

responde pela sucumbência total. Em relação aos custos do processo, 

isenta-os de pagamento. No que tange aos honorários, devem ser 

condenados ao pagamento, verba indisponível e que somente o advogado 

vencedor dela pode dispor. Litigando sob auspícios da justiça gratuita, nos 

moldes do artigo 12 da Lei 1.060/50 e 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil, suspende a cobrança. (Ap 143244/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018)Assim, mesmo estando o artigo 

12 da Lei n.° 1.060/1950 revogado, não há que se falar em contradição na 

sentença objurgada, posto que se aplica subsidiariamente o contido no 

Código de Processo Civil, em especial os dispostos nos §§2° e 4° do artigo 

98, que dispõem “A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência” e “A 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas”.Desta feita, 

ocorrendo na sentença combatida contradição, frente aos dispositivos 

legais, mister se faz sua adequação.Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e 

DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração manejados às fls. 68/69, 

alterando a sentença de fls. 63/67 nos seguintes termos:Onde se lê: 

“Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios em razão de ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita.”Leia-se: “Condeno o autor 

em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3° do CPC.Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7046 Nr: 1107-46.2003.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilso Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião Teixeira, Vital Rubens Veja 

Negrão, Abraão Araújo Amorin, Maria de Fátima Oliveira Negrão, Maria 

Izabel Zacardi de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adirson de Oliveira Junior - 

OAB:128.515, Fabiana Cristina Marques Alves Fonseca - 

OAB:7332-MT, José Genilson Brayner - OAB:19179-A, Juliana Maria 

Pinheiro - OAB:145.640-SP, Rogério Adriano Perosso - 

OAB:179.181SP

 Vistos.De inicio, considerando que os requeridos Abraão Araújo de 

Amorim e Maria Izabel Zacardi de Amorim foram devidamente citados às 

fls. 36v, não apresentando manifestação até a presente data, razão pela 

qual Decreto sua Revelia, nos termos do art. 344 do CPC, podendo os 

mesmos intervirem no feito a qualquer momento.Volvendo-os olhos ao 

feito, verifica-se que o valor atribuído à causa não estampa o real 

conteúdo econômico imediato abrangido pela lide, pois o mesmo atribuiu 

como valor da causa o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quanto que 

o objeto da lide é o recebimento de valores correspondentes à perda de 

30% (trinta por cento) do imóvel avaliado em torno de 381.226,00 

(trezentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais).Insta ressaltar, 

neste momento, que o Juiz poderá corrigir, de ofício e por arbitramento, o 

valor da causa. Neste particular, preconiza o artigo 292, § 3º, do Código 

Processual Civil que:“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”Diante 

disto, intime-se o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retifique o valor da causa, correspondente ao proveito econômico 

perseguido, qual seja o valor de R$ 114.379,80 (cento e catorze mil, 

trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) e, 

consequentemente, proceda com o recolhimento das custas 

correspondentes, sob pena de ser o processo extinto sem julgamento de 

mérito.Além do mais, considerando que fora arguida preliminar em 

contestação no que tange a petição inicial apócrifa, por ser vício sanável, 

mister se faz a oportunidade do causídico em regularizar tal vício. Assim, 

Intime-se o causídico do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularize o vício constatado, firmando sua assinatura, como forma de 

certificar a autenticidade da mesma, sob pena de extinção do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37468 Nr: 1367-74.2013.811.0017

 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: Pedro Augusto Parreira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Germino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olivier Pereira de Abreu - 

OAB:12.829-GO

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o Requerido sobre os honorários do expert a serem suportados, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18567 Nr: 1500-58.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT, Espólio 

de João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roges Pereira - 

OAB:2326/TO, Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 Dessa forma, DEFIRO o pedido Ministerial de fls. 5.616, determinando a 

inclusão dos herdeiros do “de cujus” (João Abreu Luz) no pólo passivo 

desta Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, sendo eles: 

Aramytham Abreu Luz, Aramyz Abreu Quedi, Bruna Abreu Quedi, João 

Abreu Quedi e Zulmara Abreu Quedi, nos endereços informados nos 

autos.Encaminhem-se os autos ao Distribuidor para as alterações que se 

fizerem necessárias.Intimem-se os sucessores do “de cujus” para 

integrarem o presente feito, regularizando suas representações 

processuais nos autos.Verifica-se que o Município Requerido fora citado 

às fls. 5.577, porém não apresentou contestação, razão pela qual Decreto 

sua Revelia, nos termos do art. 344 do CPC, podendo o mesmo intervir no 

feito a qualquer momento.No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 

5.613, remetendo os autos para o Ministério Público do Trabalho para 

apresentar impugnação à contestação apresentada, pelo prazo 

l e g a l . A p ó s ,  t o r n e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

análise.Intimem-se.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141651 Nr: 3473-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oswaldo R. Mendonça, Marcelo Ribeiro de 

Mendonça, Josimara Ribeiro de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kepler Weber Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Abrahão De 

Andrade - OAB:216468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

os requerentes para proceder ao pagamento dos honorários do perito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133242 Nr: 290-25.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Alves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o requerido a apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14471 Nr: 1313-21.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Mozart Franco dos 

Santos, Elicélio Américo da Silva, Luiza Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198, Débora Simone Santos Rocha Faria - OAB:4198/MT, 

Djanir Américo Brasiliense - OAB:7382/MT

 Dessa forma, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de 

ordem pública, podendo ser revisto inclusive ex officio (Precedentes do 

STJ) e normatizado no atual Código de Processo Civil (art. 292, §3°), 

corrijo de ofício o valor inicialmente dado à causa, atribuindo o valor desta 

no montante de R$ 5.479.698,57 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e 

nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

valor equivalente ao pleito do ressarcimento integral c/c o pleito de multa 

civil a ser aplicada, nos termos do art. 292, VI do CPC.Saliento aqui, que 

em que pese a normativa do CPC em dar prazo a parte autora para que se 

manifeste sobre o valor atribuído a causa, antes do magistrado decidir de 

ofício, verifico a desnecessidade da prática de tal ato, uma vez que não 

vislumbro prejuízos ao autor a presente alteração que se faz.Desta forma, 

alterado o valor da causa, ante a preliminar arguida em contestação, 

Remetam-se os autos ao Distribuidor para a retificação devida.REPUTO 

SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, 

não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito.Como ponto 

controvertido, fixo a ocorrência de atos de improbidade administrativa, 

praticados pelos requeridos no ano de 2005, relativo à violação ao 

disposto nos arts. 2°, 3° e 14 da Lei n° 8.666/93.Considerando que o autor 

pugnou pela oitiva dos requeridos, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 17h00min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo as partes serem intimadas 

para comparecimento ao ato.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144803 Nr: 1800-05.2018.811.0017

 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: Rogério Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lizzia Kelly Ferraro Noya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise preliminar das condições da ação, constato que o Impetrante 

não indicou a autoridade coatora que agira com ilegalidade ou abuso de 

poder, apenas indicando a função que esta exerce, tampouco apontara a 

pessoa jurídica a qual está vinculada e sua devida qualificação, em 

desconformidade com o determinado no caput do artigo 6° da Lei Federal 

n° 12.016/2009, in verbis:

 “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos 

estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com 

os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 

indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”.

 Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO ao Impetrante que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando a Autoridade Coatora que ocasionara o suposto ato ilegal 

ou com abuso de poder, bem como a pessoa jurídica a que se encontra 

vinculada, com sua respectiva qualificação, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos para deliberações.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144506 Nr: 1638-10.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM Lopes & Filhos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Martins de Souza Comércio-ME, Rafael 

Martins de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Santos Oliveira - 

OAB:19635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 
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ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora.No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC.Defiro as benesses da assistência 

judiciária gratuita.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31450 Nr: 2659-02.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozendo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a requerente, na pessoa de sua advogada via 

DJE, para no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito com base no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144461 Nr: 1611-27.2018.811.0017

 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: Thiago Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeci Carneiro dos Santos - 

OAB:51038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos.

Determinada a emenda à inicial, tal pedido fora prontamente atendido (fls. 

10/13).

Desta forma, recebo a inicial eis que presentes os pressupostos 

autorizadores.

Oficie-se à Agência de nº 3867, conta 00004702-8, Operação 013 da 

Caixa Econômica Federal, solicitando que informe, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sobre a existência de conta bancária em nome do requerente Thiago 

Dias, e eventuais saldos por ventura existentes na citada conta poupança, 

em Água Boa/MT.

Abra-se vista ao Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44399 Nr: 1081-28.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graziela Sipredi Xerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a requerente a impugnar peça contestatória, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37074 Nr: 986-66.2013.811.0017

 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: Josué Vieira dos Santos

 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:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a requerente para impugnar contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135104 Nr: 1546-03.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domício Gomes de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos.

Defiro o postulado às fls. 40/43, com fundamento no artigo 4º do 

Decreto-Lei n.º 911/69 com redação dada pela Lei n.º 11.043/2014, 

convertendo a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução por 

Quantia Certa.

Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários.

 Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda o Senhor Oficial 

de Justiça com a penhora dos bens dados em garantia, efetuando-se a 

sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte 

Executada dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel, em observância a ordem de preferência disposta 

no art. 835, § 3°, do Código de Processo Civil, uma vez que, a dívida é 

fundada em título com garantia.

Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento do mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35248 Nr: 1328-14.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Cardoso Vicente, Waldir Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Castro Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:GO- 8.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Gabriel da Silva - 
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OAB:94.935/SP, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Vistos.

Trata-se de ação de Reintegração de posse c/c Indenização proposta por 

FABIO CARDOSO VICENTE e WALDIR VICENTE, em desfavor de JOSÉ DE 

CASTRO AGUIAR.

Narra a exordial, em síntese, que os autores exerciam a posse da fazenda 

Rubi há várias décadas, localizada na região conhecida como “Baianos”, 

ocasião em que, em setembro do ano de 2011, o Requerido teria 

desmatado área da propriedade, a qual servia como “Reserva Legal”, 

retirando madeira e tendo, inclusive, construído cerca na área.

Com a inicial (fls. 05/21) vieram os documentos de fls. 22/558.

Às fls. 559/560 fora determina a realização de audiência de justificação, a 

qual se realizou às fls. 564/570.

Às fls. 571/575 fora deferida a liminar requestada, reintegrando os 

autores na área invadida.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 577/610), 

alegando, em síntese, a ilegitimidade do polo passivo, uma vez que a 

propriedade da área é da Agropecuária São João do Liberdade, do qual 

ele é sócio administrador, a inépcia da inicial pela ausência de delimitação 

da área objeto da discussão e, no mérito, requer a improcedência da ação, 

uma vez que ocorre apenas a confusão entre os limites das áreas 

limítrofes.

O requerido interpusera Agravo de Instrumento da decisão liminar, 

conforme se denota às fls. 614/629, não tendo sido ainda informado o 

resultado destes, desde o ano de 2013, tendo o requerido já se 

manifestado posteriormente no feito, o que não vislumbro que se obtivera 

uma alteração nos presentes autos.

Às fls. 630/636 o requerido informou que cumprira as determinações 

contidas na decisão liminar.

 Às fls. 671/680 os autores impugnaram a contestação, pleiteando o 

afastamento das preliminares levantadas e pugnando pela procedência da 

demanda.

 Às fls. 681/686 os autores requereram a realização de vistoria na área, o 

qual foi deferido às fls. 687, juntando-se o termo às fls. 690/692.

Às fls. 692/694 o requerido discorda da vistoria realizada pelo Oficial de 

Justiça.

Às fls. 695/696 fora determinado que se reiterasse o cumprimento da 

liminar.

 Às fls. 697/700 os requerentes pugnaram pela apuração de fatos e 

abertura de processo administrativo disciplinar em relação à Advogada 

Thamy de Azambuja, bem como de eventuais servidores, em razão de 

terem retirado os autos da conclusão, concedendo carga a advogada.

Às fls. 701/703 o Requerido informa que não houve o descumprimento da 

liminar, bem como contesta o laudo do oficial no tocante a existência de 

gado na área que seja de sua titularidade, requerendo nova realização de 

constatação.

Às fls. 707 veio a informação do cumprimento da reiteração da liminar.

Instadas as partes a manifestarem sobre as provas que desejassem 

produzir, os autores manifestaram pela produção de prova pericial e 

testemunhal e o requerido deixou transcorrer o prazo.

Às fls. 711/715 os autores manifestaram no feito informando o falecimento 

do autor Waldir Vicente, requerendo sua substituição nos presentes autos 

pelo seu espólio, representado pela inventariante Ana Maria Cardoso 

Vicente.

E os autos vieram conclusos.

Decido.

 Inicialmente, DEFIRO a substituição processual do Autor Waldir Vicente, 

pelo seu espólio, ante o seu falecimento, representado pela inventariante 

Ana Maria Cardoso Vicente. Dessa forma, remetam-se os autos ao 

Distribuidor para a respectiva alteração.

Em relação ao alegado pelo requerido de suposta nulidade da vistoria 

realizada pelo Oficial de Justiça, entendo que os argumentos não merecem 

prosperar, uma vez que tratou-se apenas de elemento de prova nos autos 

para fins de concessão de reiteração do cumprimento da liminar, bem 

como a parte requerida não comprovou os seus argumentos, o que retira 

de banda a anulação da vistoria realizada.

Mister esclarecer, que ao que parece, a questão objeto destes autos diz 

respeito aos limites entre as fazendas em disputa, o que deverá ser 

analisado quem detém a melhor posse na área, no momento da sentença.

Além do mais, convém ressaltar que o presente procedimento visa apenas 

proteger a posse na área em questão, não cabendo ao presente feito a 

divisão/demarcação da área.

 Quanto ao pedido de adoção de providências investigatórias quanto a 

carga dos autos pela advogada Thamy de Azambuja, entendo que não 

merece razão, uma vez que não se denota nenhum prejuízo a parte nos 

autos, até porque, a D. Causídica teria os retirado em data de 07/08/2014 e 

os devolvido na data de 11/08/2014, dentro do prazo legal previsto para 

carga dos autos pela parte.

Além do mais, a decisão que determinara a vistoria é datada de 

17/07/2014, tendo o laudo sido juntado em 06/08/2014 e a nova decisão 

que concedera o revigoramento da liminar é de 12/08/2014, ou seja, tudo 

ocorreu em prazo exíguo, sem nenhum prejuízo à parte autora.

Sanadas as questões incidentais no feito, passo a análise das 

preliminares arguidas em contestação:

 1. Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva do requerido não merece prosperar, 

uma vez que é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que foi 

este, em tese, o real invasor da área objeto da lide.

 Ressalte-se que a não inclusão da pessoa jurídica no pólo passivo da 

demanda trata-se de apenas faculdade conferida ao protetor da posse em 

que se encontra, o que não configura a ilegitimidade alegada pela defesa.

 Cumpre ressaltar, em que pese ser a Agropecuária São João da 

Liberdade a real proprietária da Fazenda Lindeira, no qual tem por seu 

sócio diretor o requerido desta demanda, a pretensão possessória faz 

efeito apenas entre as partes litigantes, não surtindo efeitos àqueles que 

dela não integraram.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJMT. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –– ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PEDIDO DE 

INCLUSÃO DAQUELE QUE TERIA PRATICADO O ATO - INDEFERIMENTO 

DO JUÍZO SINGULAR – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA POR VIA RECURSAL – 

PRECLUSÃO - CONHECIMENTO DOS APELANTES DESDE O INÍCIO DA LIDE 

DO RESPONSÁVEL PELA TURBAÇÃO - NOMEAÇÃO À AUTORIA – 

INEXISTÊNCIA DE SUJEITO OCULTO - RECURSO DESPROVIDO. Se o 

pedido para inclusão no polo passivo do responsável pela turbação foi 

indeferido pelo Juízo singular e dessa decisão os apelantes não se 

insurgiram, a matéria recorrida está preclusa. Em sede possessória, o 

preposto ou administrador tem legitimidade para figurar no polo passivo, 

mesmo que tenha agido a mando dos proprietários e possuidores. Não 

cabe nomeação à autoria se, desde o início, os apelantes conheciam o 

verdadeiro autor da turbação. (Ap 31081/2012, DES. MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2012, 

Publicado no DJE 19/06/2012)

Dessa forma, afasto a preliminar de Ilegitimidade Passiva do requerido na 

demanda.

 2. Inépcia da Inicial

Não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de reconhecimento 

de limites da propriedade dos autores, uma vez que na inicial o autor 

delimitou a área objeto do presente feito, qual seja a Fazenda Rubi, tendo 

as devidas limitações da fazenda contida em documentos constantes nos 

autos (a exemplo de fls. 25), bem como delimitou a área supostamente 

invadida pelo requerido (fls. 90/91).

De igual forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial.

REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, não havendo questões preliminares ou prejudiciais de 

mérito.

Como pontos controvertidos, fixo a comprovação do exercício efetivo da 

posse na área em litígio pelos autores, o tempo de sua posse, o esbulho e 

eventuais perdas e danos sofridos pelos autores.

Considerando que os autores pugnaram pela oitiva de testemunhas, 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 17h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão, bem como atender ao disposto no artigo 450 do Código de 

Processo Civil.

Advirto que caberá ao advogado da parte autora informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

artigo 455 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes da data designada para a audiência de instrução.

No que diz respeito ao pedido da realização de perícia formulada pelos 

autores, deixo para analisar a necessidade e pertinência de tal prova ao 

julgamento do mérito, após a realização da audiência designada.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51700 Nr: 1197-87.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 PROCESSO/CÓD. Nº 51700

 Vistos, etc.

Proceda-se a devolução da fiança paga às fls. 14 e 16 mediante 

expedição de alvará de levantamento, devendo a parte ser intimada para 

que apresente os dados necessários para transferência.

Acaso a parte, intimada, não forneça em 10 (dez) dias os dados 

necessários para a transferência, decreto o perdimento da fiança paga 

em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da CNGC/MT.

Se não localizada, intime-se a parte por edital, não se manifestando, 

igualmente decreto o perdimento da fiança e sua respectiva doação em 

benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no artigo 978, §1º, da CNGC/MT.

Por fim, considerando a certidão de fls. 140, que relata a existência de 

material bélico sem destinação em sentença, declaro o perdimento das 10 

(dez) munições calibre 380, especificadas às fls. 30, devendo ser 

remetidas ao Comando do Exército, conforme art. 25 da Lei nº 10.826/03 e 

art. 1.479 da CNGC.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/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.: 29078 Nr: 126-21.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allex dos Santos Marks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 29078

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Fransérgio de Souza 

Barbeiro OAB/MT nº 10.362, no montante de 10 URH, tomando em conta a 

natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor 

ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 

c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/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.: 60401 Nr: 600-45.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 60401

 Vistos etc.

Considerando a natureza da causa e o 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, altero o 

valor outrora fixado a título de honorários advocatícios, em favor do Dr. 

Kleber de Souza Silva OAB/MT nº 8002, readequando-o para a montante 

de 10 URH.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, cumpridas as determinações exaradas em sentença (fls. 98-verso), 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/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.: 53883 Nr: 425-56.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓD Nº 53883

Vistos, etc.

Abram-se vistas à Defesa para apresentar memoriais finais, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/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.: 60952 Nr: 881-98.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Benedito de Oliveira, Francisco 

Benedito de Oliveira, Mauro Amélio Eustáquia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Lucy Rosa da Silva - OAB:2613

 PROCESSO/CÓD Nº 60952

Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação ministerial de fl.99/100-verso, a qual 

requer a convalidação dos atos praticados pelo Ministério Público Federal, 

tenho que a razão assiste ao Parquet.

Ato contínuo, requereu também que fossem solicitadas e encartadas aos 

autos as mídias audiovisuais contendo o depoimento das testemunhas e 

interrogatório dos acusados, por isso, determino que seja oficiado o Juízo 

Federal da Subseção de Cáceres/MT para que enviem as mídias ora 

solicitadas.

Após, intime-se os causídicos para retificar ou ratificar os memoriais finais 

quanto aos crimes previstos na Lei 10.826/2003.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 1248-30.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério da Silva Rocha, Rafael Herrera de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18387, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672

 PROCESSO/CÓD Nº 54909

Vistos, etc.

Primeiramente, reitere-se a devolução da missiva expedida à fl. 443.

 Ato contínuo, consoante manifestação ministerial de fl.453, item “b”, 

proceda-se conforme ali pugnado.

 Ademais, em atenção à certidão de fl.562, dê-se vistas às partes para 

que se manifestem.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/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.: 53994 Nr: 511-27.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Silva de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 53994

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Fransérgio de Souza 

Barbeiro OAB/MT nº 10.362, no montante de 10 URH, tomando em conta a 

natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor 

ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 

c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/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.: 29555 Nr: 607-81.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relmes Garcia Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

a fim de ABSOLVER o réu RELMES GARCIA DUARTE quanto ao delito que 

lhe é imputado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55460 Nr: 270-19.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Fialho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS 

ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, já qualificados nos autos, conforme 

inteligência do artigo 107, inciso IV e artigo 109, incisos VI, ambos do 

Código Penal, ante a prescrição da pretensão punitiva 

estatal.Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no 7.16.1 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. Porto Esperidião/MT, 20 de junho de 2018.P. 

R. I. C.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52205 Nr: 333-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 52205

Vistos.

Considerando que o acusado não foi intimado pessoalmente da sentença 

de fls. 45/52, determino que seja expedido novo mandado de intimação no 

endereço, qual seja: Rua Nubis Consina da Fonseca, n° 20365, Glória 

D’Oeste-MT.

Após, voltem concluso.

Cumpra-se.

Às providências

Porto Esperidião/MT, 20 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.: 53781 Nr: 329-41.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Angelica Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 (...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR a ré SIMONE ANGÉLICA MIRANDA, devidamente 

qualificada nos autos, como incursa nas sanções do artigo 102 da Lei nº 

10.741/2003.(...)pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

(...)a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.(...) definitiva da ré 

em 01 (um) ano de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria 

da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 

(dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.O regime de cumprimento da pena será o aberto, 

nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º do Código Penal, visto que a pena 

fixada é inferior a quatro anos e a ré não é reincidente, bem como 

considerando que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.Estando 

preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena da condenada por 

uma restritiva de direito, a ser especificada em audiência de admonitória 

que será designada por este Juízo(...).A condenada poderá apelar em 

liberdade, tendo em vista que o regime fixado foi o aberto e que ela 

permaneceu solta durante toda a instrução processual.Isento a ré do 

pagamento das custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado, tomem-se as seguintes providências:a)Lance o nome da ré no rol 

dos culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva da 

condenada;c)Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d)Oficie-se ao órgão estadual de 
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cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Considerando o serviço 

desempenhado pela ilustre causídica José de Barros Neto OAB/MT Nº 

8841-B, arbitro-lhe 03 (três) URH’s a título de honorários advocatícios, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 19 de junho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53418 Nr: 6-36.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 53418

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Kleber Souza Silva, 

OAB/MT nº 8002, no montante de 05 URH, tomando em conta a natureza 

da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, 

bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/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.: 56187 Nr: 715-37.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Amancio da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 (...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu ELIAS AMÂNCIO 

DA CUNHA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, 

caput, do Código Penal conforme imputações a ele atribuídas na denúncia, 

bem como para ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 129, §9º, do 

Código Penal com espeque no artigo 386, VII, do CPP. (...) Contudo, 

satisfeitas as exigências legais estipuladas pelo art. 77 do Código Penal, 

concedo ao condenado o direito à suspensão condicional da pena, pelo 

que a suspendo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 78, §2º, 

do Código Penal, ficando o réu sujeito às seguintes condições:

I- 03 (três) meses de serviço comunitário a ser especificado em audiência 

admonitória.

II- proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou 

estabelecimentos congêneres;

III- proibição de ausentar-se desta Comarca, por mais de oito dias, sem 

anuência prévia do Juízo;

IV- comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas 

atividades;

V- manter o endereço atualizado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 829-73.2015.811.0098

 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: Geny Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Jose Justo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Defiro o pedido de alvará de levantamento do valor incontroversa feito 

pela parte requerente do valor vinculado pela requerida aos autos à fl. 37.

Feito o levantamento do valor, retornem-me os autos conclusos para 

análise dos pedidos “a” e “b” da petição de fls. 43/45.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53840 Nr: 384-89.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓD. Nº 53840

 Vistos etc.

Trata-se de petição protocolada às fls. 2777-2784 por Áureo Marcos 

Rodrigues, requerendo que os presentes autos sejam apensados à 

exceção de suspeição sob o Código CI 59609/2017 e remetidos ao e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em síntese, é o relato.

A presente ação penal foi extinta às fls. 2775-2776, com a decretação da 

extinção da punibilidade do réu em virtude da prescrição, a qual transitou 

em julgado, à míngua de recurso formulado pelas partes.

Desta forma, descabido o pleito formulado pelo requerente às fls. 

2777-2784, uma vez que de nada adiantará o encaminhamento da 

exceção de suspeição à instância superior, por falta de interesse 

processual.

Assim, indefiro o requesto formulado.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença acima mencionada e 

arquive-se, procedidas as baixas de praxe.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Edital Citação

Processo: 466-81.2018.811.0098 Código: 62973 Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s): R. A. DE L. (Requerido(a)), Cpf: 28857178153, Rg: 1134663, 

Filiação: Josefa Adão dos Santos e João Araujo de Lima, brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Av: Theodomiro Rodrigues de Souza, Nº 1348, 

Bairro: Centro, Cidade: Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78250000. 

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: LUIZA 

ALVES DOS SANTOS LIMA, ajuíza a presente ação de divórcio litigioso, 

em face de ROMILDO ARAÚJO DE LIMA, qualificados nos autos. Aduz a 

Requerente, em apertada síntese, ser casada com o Requerido (fl. 19) 

desde 1991, afirma estarem separados de fato a mais de 08 (oito) anos e 

que desde então não mantem contato com o Requerido, desconhecendo 

assim seu endereço. Informa que os dois filhos em comum já são maiores 

e capazes, bem como não existirem bens a serem partilhados, requer a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Despacho/Decisão: 

Autos: 466-81.2018.811.0098Código: 62973Vistos.Considerando a 

certidão de fl. 25, onde informa a não localização do Requerido no 

endereço encontrado após pesquisa, por este Juízo, determino a citação 

por edital. Em consequência, determino o cancelamento da audiência de 

conciliação anteriormente designada para 03/07/2018.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Esperidião-MT, 28 de junho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini 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 
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publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior Botelho Davantel, digitei. 

Porto Esperidião, 03 de julho de 2018 Fatima Adrielly Silva Freitas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

AUTOS N.º 1466-97.2010.811.0098 ID 30413, Citando(s): CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 

257 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito 

e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente.RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO DE TERRAS PARTICULARES promovida por VILMAR 

BATISTA DE PAULA, em face dos requeridos BENEDITO SERGIO SIMÕES 

E SUA ESPOSA MARLUCI MACHADO SIMÓES, GILNEI FERNANDO SIMÕES 

E ODIMILSON FRANCISCO SIMÕES, conforme os autos detém o autor a 

posse da área de 46, 0467 hectares, que tem como marcos M-1 a M-4 e 

que se situa no Município de Porto Esperidião-MT, sendo a posse exercida 

de forma mansa pacífica e notória.DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: M-1 de coordenadas N 8256394,000M e 280.512,000 M, 

confrontando com ESTRADA VICINAL, com o seguinte azimute e distância: 

01º24' 28'' e 651,20 m até o vértice M-2, de coordenadas N 8257045,000 e 

280528,00 m, destes conforntando com EDNA MORAIS DA MAIA , com a 

seguinte azimute e distância 273º 238 '14'' e 646, 30 M até o vértice M-3 

de coordenadas N.8257086,000M e E 279883,000 m, deste segue 

confrontando com VALDELITO LUCAS DE SOUZA e Luiz Carlos de Barro 

com azimute e distância 191º47' 9'' E 660, 93 M ATÉ O VÉRTICE m-4 DE 

COORDENADAS n.8256439,000M deste segue confrontando com quem 

por direito com azimute e distância 93º 22" 15'' e 765,32m até o M-1, ponto 

inicial da descrição deste perímetroDESPACHO: Processo n° 

1466-97.2010.811.0011Cód. 30413.Citem-se pessoalmente aqueles em 

cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os 

confinantes conhecidos do referido imóvel.Por edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 257, III), citem-se os réus, os confrontantes e os 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos.Por via 

postal, intimem-se, para manifestar interesse na causa, os representantes 

da fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Dê-se vista dos 

autos para o Ministério Público.Intime-seCumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

19 de setembro de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digiteiPorto Esperidião - MT, 4 

de julho de 2018.Fatima Adrielly Silva FreitasEscrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-54.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RAMOS PANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de demanda de recisão contratual com 

pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais 

proposta por JOEL RAMOS PANIN em face MISTER COLIBRI BRASIL 

MARKETING COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. Dispenso o relatório 

autorizada pelo art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. Na 

movimentação processual nº 29 foi certificado pela escrivaninha deste 

juízo a ausência na audiência de conciliação da parte promovente. O 

enunciado nº 20 do FONAJE assevera que: ENUNCIADO 20 O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Não havendo o 

comparecimento da parte promovente, o art. 51 da Lei nº 9.099/95 é claro 

ao afirmar que: 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; (grifos e destaques nossos) Nesse sentido, é o 

entendimento pacífico da jurisprudência no âmbito dos juizados especiais: 

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. JUSTIFICATIVA 

POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. ART. 51, I, DA LEI Nº 

9.099/1995. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

REGULARMENTE INTIMADO, ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS 

TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/1995. A APRESENTAÇÃO DE 

JUSTIFICATIVA À POSTERIORI IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA R. 

SENTENÇA, PORQUANTO A DESÍDIA DO AUTOR, QUE JÁ SABIA DA 

IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DO 

MOTIVO, NÃO TEM O CONDÃO DE FAVORECÊ-LO. RESSALTE-SE QUE O 

RIGOR DA EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DAS PARTES 

VISA À BUSCA DE CONCILIAÇÃO ENTRE AMBAS, UM DOS FINS MAIORES 

DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANTE O EXPOSTO, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE MANTER A R. SENTENÇA 

RECORRIDA. VENCIDO O RECORRENTE, DEVERÁ ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM R$ 

200,00 (DUZENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA (ART. 12 DA 

LEI 1.060/1950). ACÓRDÃO LAVRADO CONFORME OS ARTS. 27 DA LEI 

Nº. 12.153/2009 E 46 DA LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Data de julgamento: 

18/10/2011. Acórdão nº 542896 do Processo nº20100111778449acj) 

Destarte, ante a ausência da parte promovente à audiência de conciliação, 

a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, nos 

moldes do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, DECLARO O 

PRESENTE FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 51, I do Lei nº 9099/95. Condeno a parte promovente em custas 

processuais, a teor do que dispõe o enunciado nº 28 do FONAJE: ?

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.? Isenta a parte 

promovente de pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. 

Porto Esperidião/MT, 16 de março de 2016. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-13.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVACY SOARES PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INDEFIRO o pedido formulado no id de nº 7402656, porquanto compete ao 

autor promover todas as diligências no sentido de localizar o endereço do 

requerido, não se justificando a transferência deste ônus ao Judiciário, 

haja vista este tipo de solicitação deve ser encarada como algo 

excepcional. Intime-se o autor para que providencie o endereço atualizado 

do promovido, em quinze dias. Intimem-se Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 

15 de dezembro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-51.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Considerando que o comprovante de endereço juntado com a exordial não 

consta o nome da parte autora, determino que se proceda com emenda a 

peça inicial para que aporte ao autos comprovante de residência tendo 

como titular a parte autora ou em hipótese de locação que seja 

apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, declaração do 

proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320, NCPC. Intime-se. 
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Cumpra-se. Porto Esperidião – MT, 15 de dezembro de 2017. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-21.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de designar 

audiência de conciliação para o dia 06/08/2018, às 10:45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-80.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Considerando que o comprovante de endereço juntado com a exordial não 

consta o nome da parte autora, determino que se proceda com emenda a 

peça inicial para que aporte ao autos comprovante de residência tendo 

como titular a parte autora ou em hipótese de locação que seja 

apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, declaração do 

proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320, NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião – MT, 15 de dezembro de 2017. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-71.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARCONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

José Carlos Marconato, interpôs embargos de declaração contra a r. 

sentença prolatada no id de nº 5301367, ao argumento de que a decisium 

teria sido omissa por não ter analisado o pedido de redesignação da 

audiência de conciliação. De pronto, RECEBO os embargos, por 

tempestivos, e DOU-LHES PROVIMENTO para revogar a decisium 

obliterada e dar prosseguimento ao feito, determinando, para tanto, que a 

Secretaria deste Juízo proceda com nova designação de audiência de 

conciliação. Intime-se a promovida da data de audiência oportunamente 

designada, com a advertência de que o seu não comparecimento poderá 

implicar em confissão e revelia (art.20 da Lei nº 9.099/1995). Intime-se o 

promovente, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e possível condenação nas custas 

processuais (art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995). Por fim, INDEFIRO o 

pedido formulado no id de nº 7408258, porquanto compete ao autor 

promover todas as diligências no sentido de localizar o endereço do 

requerido, não se justificando a transferência deste ônus ao Judiciário, 

haja vista este tipo de solicitação deve ser encarada como algo 

excepcional. Intime-se o autor para que providencie o endereço atualizado 

da interveniente garante, em quinze dias. Intimem-se Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 15 de dezembro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-56.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INDEFIRO o pedido formulado no id de nº 7425149, em razão do 

falecimento do autor José Augusto Martins, conforme noticiado pelo 

próprio causídico no id de nº 5575160. Deste modo, com fulcro no artigo 

313, §2º, inciso II, do CPC, suspendo o processo, por ser transmissível o 

direito em litígio, pelo prazo de 2 (dois) meses, devendo ser intimado o 

espólio/sucessor/herdeiros, por meio dos patronos, para manifestar 

interesse na sucessão processual e promover a habilitação no prazo 

designado, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com 

máxima URGÊNCIA. Porto Esperidião – MT, 15 de dezembro de 2017. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-91.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LECIONETE LEITE DEMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de designar 

audiência de conciliação para o dia 06/08/2018, às 11:00hs.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50158 Nr: 44-19.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Surubi Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 52430

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Erykson Thyago Pereira 

da Silva OAB/MT nº 22.102/O, no montante de 01 URH, tomando em conta 

a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo 

Defensor ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 

27/07/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

de Mato Grosso, c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/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.: 52580 Nr: 675-26.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniana de Fátima de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 52580

 SENTENÇA
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Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial instaurado em face de DANIANA DE FÁTIMA 

DE GODOI visando apurar os fatos descritos no caderno investigativo pela 

suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, caput, 147 e 163, 

caput, todos do Código Penal.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.

As infrações supostamente cometidas pela requerida possui pena máxima 

de 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de 

detenção, respectivamente.

Dessa forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o 

prazo prescricional no delito previsto no artigo 129, caput, do CP 04 

(quatro) anos, e nos crimes previstos nos artigos 147 e 163 do CP, 

aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, 

incisos V e VI, do Código Penal.

A considerar que da data do fato (08.06.2013) decorreu referido termo 

legal, sem qualquer causa de suspensão ou interrupção do lapso 

prescricional, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da requerida, já qualificada nos autos, pelos 

fatos apurados neste inquérito.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Porto EsperidiãoMT, 26 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32710 Nr: 19-89.2014.811.0080

 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: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR JOSÉ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8.869-0, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3.284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feitopara intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu advogado, para que se manifeste a acerca do resultado do bloqueio 

realizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39538 Nr: 306-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MELLO, Dione Rodrigues dos 

Santos, OSVALDIR PAIM, Lídio Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - 

OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/O, JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - 

OAB:MT/20.144, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, Tiago 

Canan - OAB:9180/MT, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954-B/MT

 Vistos.

Expeça-se mandado de reintegração de posse (desocupação imediata) e 

constatação dos fatos alegados, em observância à decisão liminar já 

concedida e confirmada pelo E. TJMT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59919 Nr: 2620-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emendar a inicial para regularizar a situação descrita na certidão de REF2.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59936 Nr: 2625-51.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS E OSTROSKI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LUIZ KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emendar inicial, no prazo legal, para apresentar comprovação dos 

requisitos da gratuidade da justiça.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59927 Nr: 2621-14.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS INÚSTRIA E COMÉRCIODE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 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.: 52388 Nr: 3795-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE CAMPOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51811 Nr: 3419-09.2017.811.0080

 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: Levi da Silva Almeida

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51548 Nr: 3299-63.2017.811.0080

 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: ROMILDO JOSÉ ROOS

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para:

I - Fixar o dia 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(via imprensa), a 

parte requerida (via remessa) e assistentes técnicos das partes (via 

correio), para comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, 

Setor G, nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39538 Nr: 306-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MELLO, Dione Rodrigues dos 

Santos, OSVALDIR PAIM, Lídio Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - 

OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/O, JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - 

OAB:MT/20.144, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, Tiago 

Canan - OAB:9180/MT, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39538 Nr: 306-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MELLO, Dione Rodrigues dos 

Santos, OSVALDIR PAIM, Lídio Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - 

OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/O, JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - 

OAB:MT/20.144, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, Tiago 

Canan - OAB:9180/MT, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954-B/MT

 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 da diligência mediante emissão de guia, disponível no sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Reintegração. 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-37.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO POCAS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONDAS ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

MARCIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

as partes da designação de audiência de conciliação para o dia 

21/09/2018 às 14:30 (MT). Deixo de intimar a parte Marcio Cezar de 

Oliveira, tendo em vista que foi citado e intimado para a audiência 

anteriormente designada, entretanto não compareceu e não apresentou 

defesa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-30.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WALLASE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 
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8010011-30.2017.8.11.0080; Valor da causa: R$ 11.340,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Parte Autora: REQUERENTE: WALLASE 

ALVES CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c danos materiais e repetição de 

indébito ajuizada por WALLASE ALVES CARVALHO em face de BANCO 

DO BRASIL alegando, em síntese, que teve seu cartão clonado, ocasião 

em que gerou inúmeras transações realizadas em São Paulo e Rio de 

Janeiro. Alegou que o banco insiste em afirmar que as compras foram 

realizadas pelo Requerente, embora este nunca tenha ido a tais 

localidades. De início, em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII e art.14 do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça. Destarte, o dano material ocorre quando alguém sofre, 

comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação 

praticada irregularmente por outra pessoa ou empresa. É imprescindível 

que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi à 

causa de seu prejuízo. É o caso dos autos. Infere-se dos autos (fl. 11), 

conforme extrato bancário acostado pelo requerente, que foram 

descontados de sua conta o valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta 

reais), do qual este afirma desconhecer a procedência. Por conseguinte, a 

parte requerida apresentou contestação com argumentações genéricas, 

que serviram para qualquer demanda consumerista, sem produzir 

qualquer prova bilateral, como contrato assinado pela parte autora, ou 

gravação telefônica com registro de protocolo, a justificar os débitos 

lançados. Com efeito, ciente de sua responsabilidade quanto à proteção 

dos seus consumidores, a instituição financeira não obteve o cuidado 

preciso para evitar que o seu cliente sofresse tal dano. Ademais, em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, bem como sua 

legitimidade é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista, o que não se 

verificou no caso. Sendo assim, entendo que restou devidamente 

comprovado o dano material alegado, devendo a instituição financeira 

responder pelos danos experimentados pela parte autora. Segundo o 

Código Civil em seu artigo 876, aduz que: “todo aquele que recebeu o que 

lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Ou seja, na eventualidade de 

ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a 

devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar 

enriquecimento sem causa. O caso dos autos afigura-se com a repetição 

indébita, na qual aquele que cobra indevidamente deve restituir o valor em 

dobro do que fora cobrado. No caso concreto o requerente teve cobrado 

em sua fatura de cartão de crédito o valor de R$ 670,00 (seiscentos e 

setenta reais), ou seja, deve-lhe ser restituído o valor de R$ 1.340,00 (mil 

trezentos e quarenta reais), por força do artigo 876 do Código Civil. Por 

outro lado, o dano moral caracteriza-se por uma ofensa, e não por uma 

dor ou um padecimento (REsp 1.245.550-MG). Eventuais mudanças no 

estado de alma do lesado decorrentes do dano moral, portanto, não 

constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou resultados do dano. 

Os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano moral são os 

denominados pela doutrina como direitos da personalidade, que são 

aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas 

projeções na sociedade. A CF/88 deu ao homem lugar de destaque, 

realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos 

jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito 

constitucional subjetivo – essência de todos os direitos personalíssimos –, 

e é o ataque a esse direito o que se convencionou chamar dano moral. 

Assim, o dano moral existe pelo simples ataque em si a determinado 

direito, e não com sua consequência, ou seja, com o resultado por ele 

provocado. Pertinentes os ensinamentos de Sergio Cavalieri, para quem: 

“o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação 

psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem 

dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e 

sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e 

humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre 

é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode 

ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua 

dignidade. Com efeito, o dano moral experimentado, no caso dos autos, 

configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato 

ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está 

demonstrado o dano moral, em razão dos débitos lançados indevidamente 

na fatura do seu cartão de crédito. No tocante ao ARBITRAMENTO do 

valor da condenação por DANO MORAL, a fixação se baseia 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. Nesse sentido, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

(caso concreto), tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo requerente, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de processo Civil, e CONDENO a requerida 

ao pagamento do valor de R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais), a 

título de danos materiais, com juros legais a partir do evento danoso (art. 
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398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do 

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como CONDENO a requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com 

juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) 

e correção monetária pelo índice INPC, desde a data do arbitramento 

(súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da lei 

9.099/95). P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-44.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GORETTI DUDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT0018587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000027-44.2017.8.11.0080; Valor causa: R$ 2.940,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA 

GORETTI DUDEL Parte Ré: REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Relatório Dispensado na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Embora o consumidor tenha direito à 

facilitação da defesa de seus direitos (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), deve 

trazer elementos mínimos de convencimento, principalmente quando não é 

hipossuficiente para a produção da prova (STJ REsp 40.356/RS e TJRS 

Apelação Cível Nº 70055251581). A prova dos fatos constitutivos de 

direito incumbe à parte autora comprovar, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil. Portanto, não restando comprovado, ônus que 

lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência da ação. Ademais, 

ainda que se trate de relação de consumo, o que possibilita a inversão do 

ônus da prova, a parte ré se desincumbiu do ônus que lhe competia nos 

termos do art. 373, II, CPC. Com efeito, a parte autora narra que adquiriu 

um produto (máquina de lavar “eletrolux 9 KG lava e seca”) na loja física 

da requerida sem informar a data da compra, bem como informa que “em 

março de 2017, perto da garantia expirar, buscou a loja da Requerida para 

efetuar o conserto do produto, eis que apresentava defeito”. Ocorre que, 

analisando a resposta apresentada pela requerida, verifica-se que a parte 

autora adquiriu o referido produto em 02/12/2014, tendo a requerida 

acostado aos autos o certificado de garantia estendida, em que consta 

expressamente a vigência de cobertura do seguro, QUE SE ENCERROU 

EM 03/12/2016 (fl. 39), ou seja, a parte autora JÁ NÃO ESTAVA 

ACOBERTADA PELA GARANTIA ESTENDIDA da requerida, eis que a 

garantia legal já havia sido perdida há muito tempo. Portanto, tendo a ré se 

desincumbido do ônus que lhe competia, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pelo requerente, nos termos da fundamentação retro. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 55 da lei 9.099/95). P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-53.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar as partes, via DJE, da designação de audiência 

de conciliação para o dia 10/08/2018 às 14:15 (MT), conforme Decisão de 

ID 12613140.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000023-07.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANISIO BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000023-07.2017.8.11.0080. REQUERENTE: JOAO BATISTA GOMES 

RODRIGUES REQUERIDO: CLAUDIANISIO BRITO DA SILVA Vistos. 

Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Cuida-se de ação de cobrança em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor descrito na inicial em decorrência da não entrega de 

04 bezerros e 09 cabeças de gado nelore, consoante contrato de 

arrendamento firmado entre as partes com compromisso de entrega dos 

animais ao final da avença. Citada para comparecer na audiência de 

conciliação, a parte requerida se fez presente, não obtendo êxito na 

transação. Por conseguinte, mesmo devidamente intimada para apresentar 

resposta no prazo legal, a parte requerida não apresentou contestação. 

Assim, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, DECRETO A 

REVELIA da parte requerida, eis que, devidamente citada e intimada não 

apresentou contestação, operando-lhe os efeitos inerentes ao instituto. 

Como consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não 

é absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em PROVA 

DOCUMENTAL INEQUÍVOCA, consubstanciada em CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO juntado na inicial, com previsão de entrega dos animais 
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ao final da avença. Referido documento é presumidamente assinado pela 

parte requerida, que confere segurança ao Juízo de que o valor não foi 

pago no período indicado na inicial e, além disso, ocorreu a confissão ficta 

decorrente da revelia, fatos que, aliados, resultam na responsabilidade da 

parte requerida. Com relação ao termo inicial para incidência das 

correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotônio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de acordo com o enunciado nº 04 das 

Turmas Recursais de Mato Grosso, "aplica-se nos Juizados Especiais o 

princípio que contra o revel correm os prazos independentemente de 

intimação. E desnecessária a intimação da sentença ao réu revel." 

DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º, 20 e 38, 

todos da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço 

com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC para o 

fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia descrita na 

petição inicial, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da 

parte requerida. 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 e 55, da Lei 

9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido em branco, certifique-se o trânsito em julgado e com 

as devidas cautelas proceda-se ao arquivamento. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-56.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELLA DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KERKHOFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010083-56.2013.8.11.0080. Parte Autora: REQUERENTE: BRUNA 

RAFAELLA DE SOUZA – ME Parte Ré: REQUERIDO: LEANDRO KERKHOFF 

Vistos. Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em razão 

de alegada CONTRADIÇÃO na sentença proferida por este juízo, 

afirmando que não fora observada a regular citação do requerido. 

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão à parte autora, de 

modo que ACOLHO os embargos declaratórios opostos pela parte autora, 

uma vez que observando o ID 9215388 o requerido fora regularmente 

citado e se manteve inerte, não apresentando resposta. Desta feita, por 

economia processual, torno sem efeito a sentença de ID.10735101 e 

passo ao julgamento do feito. Diante da ausência da parte requerida, 

embora devidamente citada/intimada (fl. 13), necessária, in casu, a 

aplicação dos efeitos da revelia à parte demandada. Com efeito, não 

comparecendo o réu a qualquer das audiências e restando infrutífera a 

conciliação, o processo será julgado à revelia, nos termos do artigo 20 da 

lei 9.099/95. Cumpre ressaltar que os efeitos da revelia (presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor) decorrem da ausência do 

requerido à audiência de conciliação, salvo se do contrário resultar a 

convicção do juiz. Não basta, portanto, a apresentação da resposta em 

audiência para que sejam afastados os efeitos da revelia. É necessário o 

comparecimento pessoal e mais a apresentação de resposta, escrita ou 

oral, já que a falta desta última acarreta a imposição da pena de confissão 

(art. 343, parágrafo segundo, do Código de processo Civil). Nesse 

sentido, trago à baila jurisprudência da Egrégia Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso: “EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE COBRANÇA - REVELIA - CHEQUE - PROVA DA DIVIDA - PAGAMENTO 

- INEPCIA DA INICIAL REJEITADA - INEXISTENCIA DE PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO CONFORME 

DISPÕE A PARTE FINAL DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE 

RESTA SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NOS TERMOS 

DA LEI N. 1.060/50. (RI 2163/2010, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 4ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/06/2010, Publicado no DJE 

29/09/2010).” Sendo assim, declaro a revelia e, por conseguinte, presumo 

verdadeiros os fatos afirmados na peça vestibular, com base no artigo 20 

da lei 9.099/95. De toda sorte, trata-se de ação de cobrança de dívida em 

razão de dívida contraída pelo requerido, proveniente de compra de 

vestuários, conforme documento "Controle Interno" juntado pela autora 

(fl.09), demonstrando-se a veracidade das alegações. A par disto, a 

documentação juntada aos autos comprova a verossimilhança das 

alegações da suplicante, corroborando, assim, à presunção ficta. Ante o 

exposto, aplico o instituto da revelia ao requerido e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela requerente, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o requerido 

ao pagamento do valor de R$ 667,40 (seiscentos e sessenta e sete reais 

e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC 

e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do inadimplemento. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 55 da lei 9.099/95). P.R.I

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-38.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010058-38.2016.8.11.0080; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OLIVINO PAULO CABRAL Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. Relatório Dispensado na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Fundamentação Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos em razão de alegada CONTRADIÇÃO na sentença proferida por 

este Juízo, afirmando que não fora observada o atestado médico juntado 

pelo requerente, demonstrando a impossibilidade do comparecimento à 

audiência de conciliação (ID. 8840665). Analisando detidamente os autos, 

verifico assistir razão à parte autora, de modo que ACOLHO os embargos 

declaratórios opostos pela parte autora, uma vez que este justificou sua 

ausência à audiência. Desta forma, por economia processual, torno sem 

efeito a sentença de ID. 8752716 e passo ao julgamento do feito. 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 
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autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é improcedente. A parte 

autora alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito, no entanto, declara que desconhece a dívida negativada. De 

outro lado, a parte ré apresentou, na contestação, o contrato de 

empréstimo devidamente assinado (fls. 97/99) a não configurar nem de 

longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são praticamente idênticas a olho nu. 

Portanto, é possível perceber a semelhança comparando a assinatura da 

procuração com a assinatura presente nos contratos apresentados na 

contestação. Sabe-se que o contrato é um acordo de vontade entre as 

partes, onde estes assumem o compromisso de cumprir com as 

obrigações impostas. Ademais, corroborando a versão da instituição 

financeira Ré, verifico que quando da contratação, o Réu efetuou a 

transferência do valor contratado através de uma "TED" - Transferência 

Eletrônica Disponível na conta bancária de titularidade do Autor, mantida 

junto ao Banco do Bradesco S/A, agência 2291-8, conforme se observa à 

fl. 76. Diante disso, o requerente ao firmar contrato com o requerido tem a 

obrigação de cumprir com o avençado, não podendo se escusar do 

mesmo. Sendo assim, a cobrança, ora objeto da presente demanda, é 

devida e deve ser adimplido pelo requerente. Sendo assim, diante da 

relação contratual apresentada, entendo que a dívida, ora questionada 

pelo requerente, é exigível e deve ser adimplida por este, sendo de rigor a 

improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pelo requerente, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de processo Civil. REVOGO a liminar 

concedida anteriormente por este juízo. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 55, da lei 9.099/95). P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-48.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FAINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO VITORINO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010025-48.2016.8.11.0080; Valor causa: R$ 7.399,19; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Ato / 

Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GENTIL FAINELLO Parte Ré: REQUERIDO: HELIO VITORINO SILVA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes constante no ID 8407232, uma vez que tal 

acordo passou despercebido por este juízo. Diante de não haver vício na 

vontade das partes, tal acordo se encontra plenamente válido. Suspendo 

o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do 

NCPC. Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco 

dias eventual manifestação das partes. Anoto competir a elas comunicar 

este Juízo sobre seu integral cumprimento. No silêncio, presumir-se-á a 

quitação da dívida, vindo conclusos para extinção. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-29.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURECIR MAKOVSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010057-29.2011.8.11.0080. REQUERENTE: CREMONESE WANDSCHEER & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: LAURECIR MAKOVSKI Vistos. 

Considerando-se o cumprimento da obrigação determinada, comprovado 

pelo documento juntado aos autos, julgo EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-48.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVERIA FERRACINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ROSA MACHADO OAB - MT0013449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO FERREIRA BORGES JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010036-48.2014.8.11.0080. EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA SILVERIA 

FERRACINE EXECUTADO: BALBINO FERREIRA BORGES JUNIOR Vistos. 

Considerando-se o transcurso do prazo concedido por este juízo, sem 

qualquer manifestação, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

por abandono da causa. Não há custas ou honorários advocatícios. 

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.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-79.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE LUIS KONKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERROVIA NORTE SUL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010107-79.2016.8.11.0080; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIONE 

LUIS KONKEL Parte Ré: REQUERIDO: FERROVIA NORTE SUL S/A Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte promovente em 

razão de alegada OMISSÃO na sentença proferida por este juízo, 

alegando, em síntese, que estava em viagem profissional e não conseguiu 

chegar no tempo previsto para a audiência. Vieram conclusos os autos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de Declaração visam (i) 

esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) 

integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais 

contidos na decisão. O artigo 51 da Lei 9.099/95 enuncia que quando o 

autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo, 

torna-se de rigor a extinção do feito, senão vejamos: "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;" Sendo assim, razão 

não assiste ao embargante. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos 

embargos opostos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-56.2017.8.11.0080
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Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Vistos. Relatório 

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é improcedente. Trata-se de 

reclamação ajuizada por CECILIA ALMEIDA DA SILVA em face de OI S/A – 

MT, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que vem 

recebendo cobranças com valores nos quais reputa indevidos, uma vez 

que afirma estar pagando por um plano de telefonia da empresa e vem 

sofrendo desconto diretamente em seu cartão de crédito. Por se tratar de 

relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, 

prescindindo da demonstração de culpa para reparação do dano, 

conforme a teoria do risco-proveito. Considerando que o consumidor tem 

direito à facilitação de sua defesa, cabe à prestadora dos serviços a 

prova de que os serviços foram prestados de forma adequada e em 

observância as regras contratuais (art. 6º, inciso VIII, CDC). Ainda que se 

trate de relação de consumo, o que possibilita a inversão do ônus da 

prova, verifico que a parte ré se desincumbiu do ônus que lhe competia 

nos termos do art. 373, II, CPC. Com efeito, a parte requerida colacionou 

em sua peça contestatória documentação comprovando que consta 

vinculado no CPF da parte autora a linha de n° 66-984346872 ativada em 

07/11/2013 no plano OI CONTROLE SEM FATURA, posteriormente migrada 

para o plano Oi Cartão, não havendo irregularidades no caso (fls. 15/16). 

Ademais, é oportuno anotar que a linha telefônica restou ativada em 

novembro de 2013, somente tendo sido cancelada em novembro de 2017 

a pedido da autora, ou seja, atualmente a linha telefônica se encontra 

como “pré-pago”. De acordo com a documentação colacionada pela 

requerida, aliado ao fato de que a parte autora não juntou indícios de 

prova razoáveis (por exemplo, comprovante de pagamento) de que teria 

efetuado o pagamento duas vezes durante todo esse período, o pedido de 

restituição improcede. Desta feita, estando comprovada a origem do débito 

e a existência de relação jurídica entre as partes devidamente 

comprovada, de rigor o não acolhimento do pleito indenizatório. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela requerente, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da lei 

9.099/95). P.R.I

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52758 Nr: 12-61.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31562 Nr: 1703-23.2012.811.0079

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, MADLS, DROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 A Requerente apresentou embargos de declaração em face da sentença 

de p. 90/93. Sustenta que houve omissão na parte da sentença, ao deixar 

de se manifestar sobre o nome que passará a usar a adotada.

Os embargos devem ser acolhidos.

 Com efeito, a Requerente, por meio de petição de fls. 71/76, aditou o 

pedido inicial para incluir o pedido de adoção e, em sua manifestação, 

requereu a alteração do nome da adotada para Daykirim Peu da Silva. O 

pedido de aditamento foi deferido por meio da decisão de fls. 77/78.

O art. 47, § 5º, da Lei 8.069/90 dispõe que:

“Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será 

inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá 

certidão.

(...)

§ 5o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de 

qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome”

No caso dos autos, este juízo julgou totalmente procedente os pedidos 

feitos pela Requerente e, como dito, foi requerido por ela a modificação do 

nome da adotada, com exceção do prenome, o que também teria direito, 

caso quisesse.

 Portanto, nada mais justo de que a adotada tenha o sobrenome da 

adotante.

Assim, ACOLHO os embargos declaratórios para fazer tais modificações 

na sentença, a qual passa a ter o seguinte texto em seu antepenúltimo 

parágrafo:

“Expeçam-se os mandados para cancelamento relativo à certidão de 

nascimento juntada aos autos, e para novo assento inscrevendo-se esta 

sentença no Cartório de Registro Civil competente, registrando-se a 
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criança com o nome DAYKIRIM PEU DA SILVA, filha de NAYARA ANDRÉA 

PEU DA SILVA, sendo avós maternos Dilma Maria Peu da Silva e Naior Peu 

da Silva, mantendo-se os demais dados do registro de nascimento”.

No mais, permanece a sentença como está lançada.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53053 Nr: 212-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do acusado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. Aguardem-se os 

autos à realização da audiência designada para o próximo dia 05/07/2018. 

SECRETARIA: ATENÇÃO NAS PROVIDÊNCIAS (RÉUS PRESOS - 

PRIORIDADE).Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3804-57.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA, OTAVIO DA SILVA REGO, 

Romário Gomes de Brito, Raimundo Alves Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do acusado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. Considerando-se 

o teor da Portaria 725/2018-DGTJ/PRES, a qual suspendeu o expediente 

forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no dia 

28/05/2018, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

______________, às ____ h ____ min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Intimem-se as partes, testemunhas e advogados da solenidade 

supra. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 972-90.2013.811.0079

 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: JOICE REGINA DE ASSIS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDANTE ALVES RIBEIRO, FERNANDO 

MARCIO BORGES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Vistos (META 2 CNJ).

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes (fls. 256/257).

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 NCPC/2015.

 Isento as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, 

se houver, nos termos do artigo 90, parágrafo 3º do NCPC.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Defiro o pedido de restituição, conforme acordado entre as partes.

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.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34501 Nr: 1255-79.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lopes Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Atualize o sistema Apolo para que faça constar “cumprimento de 

sentença”.

Intime-se (com envio dos autos) o INSS para que apresente, querendo, 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua 

o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31382 Nr: 1502-31.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Kemmerich, SIMONE KEMMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALEXANDRA UBIALLI 

STANISZWSKI - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972-A/MT

 Vistos.

Aguarde-se eventual decurso do prazo para apresentação de 

contrarrazões por parte do Apelado.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30342 Nr: 245-68.2012.811.0079

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT, TOMAS NICOLAS DENIS COVALISKI BOEIRA - 

OAB:16430/O

 Vistos.

Recebo o Recurso Adesivo.

 Intime-se a Recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14783 Nr: 1114-07.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY SCHUH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia e, em consequência, com fundamento no 

art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ABSOLVO Darcy Schuh, 
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devidamente qualificado nos autos. Intime-se o Ministério Público e o 

Defensor Público.Transitada em julgado, comunique-se a sentença aos 

órgãos de praxe e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20005 Nr: 1327-08.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PIMENTEL DA SILVA, MARIA LUCIA FURTADA 

PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado proposto por 

Marcos Pimentel da Silva em face do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, 

ambos qualificados nos autos, para:I - CONDENAR o requerido ao 

pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora contados a partir do 

evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

desde a data do arbitramento; II - CONDENAR o requerido ao pagamento 

de pensão mensal ao Requerente, tendo como termo inicial a data do 

evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) até a data em que a 

vítima se recuperar totalmente do acidente, nos termos da fundamentação. 

A indenização será devida na porção equivalente a 2/3 do salário mínimo 

até os 25 anos e de 1/3 do salário mínimo até os 65 anos.As prestações 

vencidas deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária e 

juros de mora ao mês a partir de cada vencimento (Súmula 43 e 

54/STJ).Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 

9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e a correção 

monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado 

pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).Assim, JULGO 

EXTINTO, com resolução do mérito, o que faço à luz do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios fixando-os em 10% do valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 1529-14.2012.811.0079

 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: MARY DE SOUZA SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR SOUZA DE SOUZA, ANNA MARIA 

PETERSEN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI BERNADETE ZUCCHETTO 

TEIXEIRA - OAB:54.431/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Ricardo Petersen de 

Souza - OAB:69507-B/RS

 Vistos em correição.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Considerando-se a intimação do advogado do acusado, aguardem-se os 

autos em cartório à apresentação de memoriais.

 Transcorrido o prazo "in albis", tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 777-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Elias da Silva, Marcos de Souza Santos, 

Luiz Paulo Borges Pereira, João Paulo Borges Pereira, Darli dos Santos 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, DIEGO ÀTILA 

LOPES SANTOS - OAB:21614/O, VÂNIA CAVALHEIRO MORAES RANZI 

- OAB:8477-A OAB/MT

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelos acusados João Paulo 

Borges Pereira, Luiz Paulo Borges Pereira, Darli dos Santos Dias e Marcos 

de Souza Santos.

 Vista aos Apelantes para ofertarem suas razões no prazo de 08 (oito) 

dias (art. 600 do CPP).

Após o decurso do prazo de apresentação das razões dos réus, 

intime-se o Ministério Público 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.

SECRETARIA: certifique o cumprimento da carta precatória expedida à 

Comarca de Rondonópolis/MT a fim de intimar os acusados Marcos de 

Souza Santos e Darli dos Santos Dias do teor da sentença.

 Com relação a defesa técnica do acusado Marcos, considerando-se o 

substabelecimento juntado e interposição de recurso de apelação pelo 

advogado Diego Atila Lopes Santos, providencie a regularização do 

cadastro do referido advogado junto ao sistema APOLO para futuras 

intimações via DJe.

 Ademais, expeçam-se as guias provisórias de pena dos acusados, 

formando os respectivos executivos com posterior remessa às Comarcas 

em que estão segregados, observando-se que os acusados Darli e 

Marcos se encontram presos em Rondonópolis/MT, conforme certidão 

constante dos autos.

 Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana de Fátima dos Santos 

Souza - OAB:OAB/BA 31.037, ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Evandro Slongo - OAB:OAB/BA 23.194, Farouk Naufal - 

OAB:MT 2.371, MARCIO ROGERIO DE SOUZA - OAB:19.942 OAB/BA, 

Victor Oliveira de Lima - OAB:MT 17.649/O

 Vistos (REF. 70).

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada (CHS), no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 

1.023 do NCPC, especialmente em relação ao cálculo dos valores 

depositados em juízo.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Vistos (REF. 123).

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada (CHS), no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 

1.023 do NCPC, especialmente em relação ao cálculo dos valores 

depositados em juízo.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57913 Nr: 2189-95.2018.811.0079

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovecy Francisco da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MA 5643-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido 

liminar.Com a vinda ou decorrido o prazo (certifique-se), tornem conclusos 

para deliberação.Inti me(m)-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15599 Nr: 305-80.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR DE JESUS VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Pereira Rodrigues Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de processo Civil, para CONDENAR a requerida pagar os IPVAs 

referente ao ano de 2003 e 2004 do automóvel, bem como realizar a 

transferência do bem para o reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem) reais.Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, da lei 9.099/95).P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37108 Nr: 479-45.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RIBEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Vistos.(...).Concluindo, compulsando os autos, reconheço a EXTINÇÃO 

DA PUNIBLIDADE do acusado RICARDO RIBEIRO DE BARROS, com 

fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.Ainda, de acordo com o 

Enunciado 105 do Fonaje, é dispensável a intimação do autor do fato ou 

réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro de 

Florianópolis – SC).Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

oficiem-se aos órgãos de identificação e arquivem-se os autos, com 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35789 Nr: 2403-28.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos

 Relatório dispensado (art. 81, §3º da Lei 9.099/95).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto no § 1o do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da 

pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se os lapsos 

temporais previstos nos incisos do citado artigo.

Na espécie, verifico que transcorreu o prazo previsto no art. 109 do 

Código Penal, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da 

prescrição, de modo que se aplica ao caso a hipótese prevista no art. 107, 

IV, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CASSIO JOSÉ 

SOUZA DE OLIVEIRA, nos termos do disposto no art. 107, IV, do Código 

Penal.

Ainda, de acordo com o Enunciado 105 do Fonaje, é dispensável a 

intimação do autor do fato ou réu das sentenças que extinguem sua 

punibilidade (XXIV Encontro de Florianópolis – SC).

Por fim, ressalto que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode 

ser reconhecida até mesmo de ofício, conforme art. 61 do CPP.

Ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35791 Nr: 2405-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição (Processo Meta 2 CNJ).

Relatório dispensado (art. 81, §3º da Lei 9.099/95).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto no § 1o do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da 

pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se os lapsos 

temporais previstos nos incisos do citado artigo.

Na espécie, verifico que transcorreu o prazo previsto no art. 109 do 

Código Penal, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da 

prescrição, de modo que se aplica ao caso a hipótese prevista no art. 107, 

IV, do Código Penal.
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Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CASSIO JOSÉ 

SOUZA DE OLIVEIRA, nos termos do disposto no art. 107, IV, do Código 

Penal.

Ainda, de acordo com o Enunciado 105 do Fonaje, é dispensável a 

intimação do autor do fato ou réu das sentenças que extinguem sua 

punibilidade (XXIV Encontro de Florianópolis – SC).

Por fim, ressalto que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode 

ser reconhecida até mesmo de ofício, conforme art. 61 do CPP.

Ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 1170-14.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Xavier de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT - 11473/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte executada para se manifestar acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10139 Nr: 1397-77.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Voleidi Fidelis Simon, Espólio de Walter Fernandes 

Fidélis, Roberto Fidelis Simon, Renato Fidelis Simon, Maria da Conceição 

Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Donizete Tonholi, Silverlei Tonioli, 

Dilma Aparecida Tonioli, Cartório de Registro de Imóveis de 1º Ofício da 

Comarca de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O, Walter 

Fernandes Fidelis - OAB:2385-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Ryoyu Hayashi - OAB:MT - 1.809-A

 1) PROCEDA A SECRETARIA à retificação do polo ativo substituindo o 

autor Estefano Virage Simon por seus herdeiros Roberto Fidelis Simon e 

Renato Fidelis Simon, bem como anotando que o espólio de Walter 

Fernandes Fidelis é representado pela inventariante Maria da Conceição 

Cardoso Leal Fernandes Fidelis, na capa dos autos e no sistema Apolo.

2) INDEFIRO o pedido de prova pericial formulado pela parte autora, em 

virtude da preclusão temporal, e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

para o dia 02/08/2018, às 14h, devendo as partes observar o disposto no 

artigo 455 do CPC/2015, bem como deve ser considerada a intimação para 

fins de depoimento pessoal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32216 Nr: 675-67.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Severino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Ferrari Sobrinho, Gertrudes 

Tomazeli Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 2) NOMEIO para patrocinar os interesses de Gertrudes Tomazeli Ferrari 

na presente ação, o DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB/MT 

5.701-A, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 3) Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

4) No mais, ao Sr. Gestor, retifique-se o polo passivo fazendo constar o 

espólio de José Ferrari Sobrinho, representada pela inventariante 

Gertrudes Tomazeli Ferrari (fl. 44v), adotando-se as anotações de praxe.

5) INTIME-SE, a requerida para apresentar contestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53009 Nr: 1738-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Araújo Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 1738-54.2018.811.0052 – Código 53009

Vistos, etc..

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de MÁRIO ARAÚJO FAGUNDES 

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 do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrada 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): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32251 Nr: 707-72.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Lourenço de Andrade, José Luiz 

Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias dos Santos Silva 

Junior - OAB:11.849-B MT, Paulo Cezar de Souza Silva - 

OAB:OAB/AL 4.236

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 16 DE OUTUBRO DE 
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2018 ÀS 15H15MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 821-74.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Teixeira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Pró-Vida, Justo R. P. Bustamante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Rafaella Paiva Coelho - OAB:MT0018672

 ...INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos, oferecendo 

seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de intimadas às 

partes da apresentação do laudo.

Deste numerário depositado, 50 % (cinquenta por cento) será entregue ao 

perito judicial inicialmente, conquanto, o restante será entregue após 

protocolização do laudo em testilha.

Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Registre-se que acaso o perito nomeado informe a impossibilidade de 

realizar, no todo ou em parte, as perícias pugnadas dada a inabilitação ou 

outros motivos, desde já, DETERMINO a expedição de ofício à Secretaria 

de Saúde para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique profissionais 

hábeis e habilitados para efetivarem as medidas deferidas (perícia médica 

e imagiologista).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 1711-97.2018.811.0011

 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: Rosimar Morelli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, Marcio José da Silva - OAB:16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a perícia médida foi designada para o dia 

24/8/2018, a partir das 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 872-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT - 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de referência 17, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11276 Nr: 597-15.2009.811.0052

 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: Genadir Costa da Silva, JAdS, GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação (folhas 138/142), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 1337-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Pelos serviços prestados pela Dra. Elen Barroso Viaro, ARBITRO a títulos 

de honorários advocatícios o importe de 1,5 URH – R$ 1.344,76, com 

imediata expedição de certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12984 Nr: 825-53.2010.811.0052

 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: Eduardo Teodoro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33789 Nr: 686-62.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcides Gomes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32278 Nr: 737-10.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Américo Leonidio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11979 Nr: 1287-44.2009.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33792 Nr: 688-32.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Furatini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 032/2018-DF

 O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO - MM. Juiz de Direito da Vara 

Única da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que o período correicional designado (05.06.2018 a 

04.07.2018) foi suficiente apenas para resolução parcial dos problemas 

detectados em feitos com prioridade de andamento;

CONSIDERANDO a necessidade de análise acurada de todos os feitos em 

trâmite na Vara Única, Juizado Especial, Diretoria e Distribuidor/contador 

da Comarca de Rosário Oeste-MT, imprimindo em todos eles o necessário 

e racional andamento;

RESOLVE:

I - PRORROGAR o período correicional que vencerá aos 04.07.2018 até o 

dia 03.08.2018, mantendo-se o mesmo horário dos trabalhos, das 12:00 às 

19:00 horas, para realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA na serventia 

judicial da Vara Única, Juizado Especial, Diretoria e Distribuidor/contador 

da Comarca de Rosário Oeste-MT, sem prejuízo do normal funcionamento 

dos serviços.

II- Permanecem tal qual lançadas, as determinações contidas na Portaria 

nº 027/2018-DF.

VI - Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Remetam-se 

cópias à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, à Presidência da OAB-MT subsecção local, 

à Diretoria do Foro, ao Ministério Público, à Defensoria Pública local e à 

Escrivania, afixando-se como de costume.

Rosário Oeste/MT, 03 de Julho de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82153 Nr: 1865-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins, Adriano Manoel 

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$ 21,00 

(vinte e um reais), 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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 2199-86.2018.811.0032

 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: Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARA LIMA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:OAB/MT 2.492, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58116 Nr: 2027-86.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor, para manifestar sobre o documento 

juntado em ref:58, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72586 Nr: 1155-66.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:18049/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007 -CGJ, intimo os 

advogados do réu da decisão infra 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 12 

de Setembro de 2018 às 16h15min. Em havendo necessidade de oitiva de 

testemunhas/partes, expeça-se carta precatória ao Juízo Deprecado, a 

fim de que seja designada audiência para oitiva das mesmas. Intime-se. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82638 Nr: 2160-89.2018.811.0032
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 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$ 365,00 

(trezentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro centro de Jangada - MT., 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.: 59745 Nr: 518-86.2015.811.0032

 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: JLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da urgência do caso, DESIGNO nova audiência para o dia 02 de 

agosto de 2018 às 16h45min.

Intime-se a parte autora para que arrole as testemunhas a serem ouvidas 

na assentada.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 150-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leanderson Domingos da Silva, José Walef 

Almeida da Silva, Fabiano da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Márcio Sales 

de Freitas - OAB:7.888, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:18049/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o denunciado, para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68822 Nr: 2189-13.2016.811.0032

 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: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militina Estaquia da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ e em 

obediência a determinação constante na ref 13 deste feito, intimo a parte 

autora a proceder recolhimento das diferenças das Custas Judiciais – R$ 

36,55 (trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos e Taxa Judiciária – 

R$ 128,21(cento e viinte e oito reais e vinte e um centavos) sob pena de 

extinção do processo.

 :

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53726 Nr: 1828-98.2013.811.0032

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BdSM, GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdS, SOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Fundamento e Decido.

 Destarte, quanto ao consentimento, restou claramente demonstrado que o 

desejo consensual da família é regularizar a situação que de fato já existe, 

concedendo à infante todos os direitos que uma filha pode exigir dos pais, 

dentre eles o sobrenome patronímico, bem como aos requerentes ser-lhe 

deferido legalmente todos os direitos e deveres que os pais possuem 

sobre um filho.

Diante de tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS 

INICIAIS, e DECRETO a perda do poder familiar dos requeridos CESAR 

SÉRGIO DA SILVA e SARA OLIVEIRA DA SILVA em relação à sua filha 

Camily Vitória de Oliveira, e, por consequência CONCEDO a BENEDITO DA 

SILVA MARTINS e GONÇALINA MARTINS DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos, a ADOÇÃO da menor Camily Vitória de Oliveira 

Silva, nascida em 06/06/2010, atribuindo aos adotantes o poder familiar da 

adotada, para todos os fins de direito, nos termos dos artigos 39 a 52-D 

da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por conseguinte, JULGO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No mais, DETERMINO a averbação desta sentença no registro de 

nascimento da menor Camily Vitória de Oliveira Silva, a qual passará a 

usar o nome “THAIS MARTINS DA SILVA”, observando-se a regra contida 

no parágrafo único do art. 163 do ECA.

Publicada em audiência. As partes saem intimadas nesta audiência, e abre 

mão do prazo recursal.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60054 Nr: 635-77.2015.811.0032

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDQ, EGM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito Ministerial de ref. 07.

Cite-se o requerido (genitor do falecido) para no prazo de 15 (quinze) dias 

responder à ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providênicias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 1216-29.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanio Candido, Walmir da Silva Santos, 

Marcos Jose Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GUILHERME POUSO 
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GOMES - OAB:11.578

 Vistos.

Renove-se a intimação do causídico constituído para que apresente 

alegações finais no prazo legal, advertindo-o que a sua inércia acarretará 

na expedição de ofício à OAB para apuração de possível cometimento de 

falta funcional.

Ademais, decorrido o prazo supra sem manifestação, encaminhem-se os 

autos à Defensoria Pública para aparesntação das alegações finais em 

forma de memoriais.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61671 Nr: 1252-37.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLORIZEL ELIZEU DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito ACOLHO a 

impugnação à execução manejada pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo de ref. 16, determinando o 

prosseguimento da execução no importe de R$ 1.313,50 (mil trezentos e 

treze reais e cinquenta centavos), atinente às parcelas em atraso, e R$ 

46,13 (quarenta e seis reais e treze centavos) a título de honorários 

advocatícios.CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, no entanto, haja vista ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no art. 98 e seguintes 

do NCPC.Transitada em julgado a decisão, expeça-se ofício 

requisitório.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

e s t i l o . I n t i m e m - s e  a s  p a r t e s . À s  p r o v i d ê n c i a s . C u m p r i d a s , 

arquive-se.Rosário Oeste/MT, 03 de julho 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57920 Nr: 1874-53.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeci Biu de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pleito do INSS no sentido de determinar à 

Secretaria da Vara que habilite a autarquia previdenciária, por intermédio 

de seu procurador, para fim de permitir irrestrito acesso aos autos, 

reabrindo-se o correlato prazo para manifestação.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.: 68032 Nr: 1799-43.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elionete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de ref. 19.

Espeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 2199-86.2018.811.0032

 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: Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARA LIMA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:OAB/MT 2.492, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que tomem conhecimento da distribuição do 

processo perante este juízo, bem assim para que requeiram o que 

entederem de direito.

Cumpra-se.

Às proovidências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64292 Nr: 208-46.2016.811.0032

 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: Valentino Carmo da Silva, Roberta Margarida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA, Antelmo Zílio, 

Anísio Modesto, CESAR ROBERTO ZILIO, RENATO STRELOV, JOSÉ 

DILSON DE ALMEIDA BARBOSA, Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

Banco do Brasil S/A, Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT, Espólio de Antelmo Zilio, Catarina 

Affonsa Lopes Zilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, Alan Vagner Schimdel - 

OAB:7.504, Alexandre Cesar Lucas - OAB:15026, Alexandre Ricardo 

da Silva Campos - OAB:7438, Bernardo R. de Oliveira Castro - 

OAB:14.992-A, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Vistos em correição.

Certifique-se a tempestividade da contestação de ref. 85. Estando 

tempestiva a contestação, intime-se ap arte autora para apresentra 

impugnação.

Intime-.se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82638 Nr: 2160-89.2018.811.0032

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78055 Nr: 4070-88.2017.811.0032

 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: TEREZA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 28 

de Agosto de 2018 às 13h50min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RODRIGO DE BRITO 

MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Ante o exposto, forte em tias fundamento de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do indiciado, o que 

faço com arrimo no art. 312 do Código de Processo Penal.Por fim, 

DETERMINO o imediato cumprimento da decisão de ref. 4, especialmente 

para fim de promover-se as citações do réus.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao MPE.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.: 23227 Nr: 479-02.2009.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Nunes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson da Silva Marques - 

OAB:16877, Marciano Xavier das Neves - OAB:OAB/MT 11.190

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar os advogados do réu, da sentença de 

pronúncia proferida nos autos e resumidamente transcrita: ... Ante o 

exposto, hei por bem julgar procedente a pretensão contida na denúncia, 

em parte, para pronunciar o acusado PAULO ROBERTO NUNES JÚNIOR, 

nos termos do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o art. 14, e artigo 15 da Lei 

10.826/2003; todos na forma do art. 69 do Código Penal, a teor do art. 413 

do Código de Processo Penal. Preclusa a decisão de pronúncia, sendo 

este mesmo Juízo o competente para conduzir as causas no E. Tribunal do 

Júri, a teor dos arts. 421 e 422 do citado digesto adjetivo, intimem-se as 

partes para oferecer rol de testemunhas, até o máximo de cinco, 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28199 Nr: 1080-37.2011.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maisa Cássia de Souza Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Campos Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamine da Silva Castro - 

OAB:24748/0

 Vistos em Correição.

Inicialmente, trata-se de pedido de nomeação de defensor dativo 

formulado pela parte fls. 36/verso, sendo que este alega que não ter 

condições financeiras de contratar um advogado.

Considerando que a Defensoria Pública não pode atuar em dois polos da 

mesma ação, nomeio o douto defensor Público para patrocinar os 

interesses da requerente.

Seguindo, NOMEIO para o causídico Dra. Thamine da Silva Castro OAB nº 

24748/0, para atuar na qualidade de Advogado dativo da parte requerida. 

Fixo, a título de honorários advocatícios, 05 (cinco) URH’s, à luz do 

trabalho que será realizado. Expeça-se a competente certidão.

Intime-a, pessoalmente, da presente nomeação, para as providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55287 Nr: 302-62.2014.811.0032

 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: DVP(, BMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxwel latorraca Delgado - 

OAB:24870/0

 Vistos em correição.

Tendo em vista a ausência de manifestação do executado conforme 

certidão (fls. 61), NOMEIO como curador especial Maxwell Lotorraca 

Delgado OAB nº 24870/0 que deverá ser intimado acompanhar o feito, 

tendo em vista que a Defensoria Pública já atua em defesa da parte 

requerente.

 Diante da nomeação, fixo o valor de 5 URHs, devendo ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso.

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.: 72512 Nr: 1101-03.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano da Silva Campos, Vanderlei da Silva 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Diante do não comparecimento da testemunha GLEISON OLIVEIRA DE 

ANDRADE a qual foi arrolado pela acusação, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 12/07/2018, às 18h00min.

Não havendo nos autos qualquer justificativa para ausência da referida 

testemunha, a qual é policial militar, e foi devidamente requisitada, 

expeça-se mandado de condução coercitiva para o comparecimento da 

referida testemunha, bem como determino que seja oficiada a 

Corregedoria da Policia Militar em Cuiabá-MT, solicitando providências 

quanto a ausência da testemunha nesta audiência, salientando se tratar 

de processo em que figura réus presos.

Requisite-se ao diretor da cadeia pública os acusados que estão presos 

naquela unidade para comparecerem a audiência aprazada.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 1131-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Mendes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:OAB/MT 8.526

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 12 

de julho de 2018 às 17h15min.

Intime-se.

 Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23227 Nr: 479-02.2009.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Nunes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson da Silva Marques - 

OAB:16877, Marciano Xavier das Neves - OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos etc.

O Ministério Público, inspirado nas investigações do Inquérito Policial 

incluso, denunciou PAULO ROBERTO NUNES JÚNIOR,”, como incurso nas 

penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II (tentado), todos 

do Código Penal, com as implicações cabíveis da Lei nº 8.072/90, pelos 

fatos infra descritos:

 No dia 12 de fevereiro de 2009, por volta das 20h00min, em frete ao 

prédio do INSS, localizado na Avenida Dom Aquino, Bairro Nossa Senhora 

do Rosário, nesta cidade e Comarca de Rosário Oeste, o denunciado Pulo 

Roberto Nunes Júnior, com nítido propósito de matar e através de recurso 

que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de um revólver Taurus, 

calibre 38 Special, número de série 1921507, disparou por três vezes 

contra a vítima Josias Neves de Campos, atingindo-o nas regiões umbilical, 

lateral do flanco direito e da face anterior da coxa direita, os quais não 

foram a causa de sua morte por circunstancias alheias à vontade do 

denunciado.

Restou apurado que, na ocasião dos fatos, a vítima e seu irmão Jonas 

Neves de Campos, cruzaram com o denunciado e sua namorada Ana 

Jéssica Oliveira Silva na praça Manoel Loureiro, momento em que se 

cumprimentaram. Tal fato gerou desconforto entre o casal, pois a vítima 

teria chamado a última de “anjo” ou “paixão”. Em seguida, os dois primeiros 

se dirigiram à Cohab Nossa Senhora do Rosário e, no caminho, o 

denunciado alcançou-os e iniciou uma discussão com a vítima.

 Consta dos autos que a vítima desferiu um soco no rosto do denunciado 

que, em ato contínuo, sacou de sua cintura a arma e desferiu um disparo 

no abdome da vítima tendo efetuado novo disparo, e por diversas vezes 

chutou sua cabeça e costelas somente parando quando um carro se 

aproximou e sua integrantes o questionaram acerca de sua conduta.

 A denúncia foi recebida às fls. 96, em 13/04/2010. O réu foi devidamente 

citado às fls. 108 e apresentou resposta à acusação às fls. 109/110, 

ocasião em que se reservou para apresentar suas teses defensivas em 

alegações finais.

 Às fls. 114, fora designada audiência de instrução, a qual não se 

realizou.

O réu foi interrogado por Carta Precatória, conforme atesta termo de fls. 

216/217, sendo o seu depoimento gravado através do sistema de 

audiovisual.

Às fls. 220/228 foi realizada audiência de instrução, oportunidade na qual 

a acusação postulou pelo aditamento da denúncia, bem como foram 

inquiridas 06 (seis) testemunhas.

 O aditamento da denúncia foi recebido às fls. 235, em ato contínuo, a 

vítima fora ouvida, assim como a testemunha Jessyca, o réu fora 

reinterrogado sendo tais depoimentos gravados pelo sistema de 

audiovisual às fls. 277.

O representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais 

em face do réu PAULO ROBERTO NUNES JÚNIOR, às fls. 282/286, 

oportunidade em que postulou fosse ele pronunciado nos termos da 

denúncia. Já a defesa do réu, postulou pela desclassificação do crime por 

ausência de animus necandi. Alternativamente requereu ainda a 

desistência voluntária para fins de desclassificação do tipo penal imputado 

e ao final caso indeferidos os pedidos, requereu o afastamento das 

qualificadoras.

 Relatados e examinados.

Decido.

Pretensão de submeter o denunciado PAULO ROBERTO NUNES JÚNIOR a 

Júri popular. Atribuída a prática do delito de homicídio qualificado, na forma 

tentada, conforme tipificação no Código Penal prevista no art. 121, § 2.º, 

inciso I e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 15 da Lei 

10.826/2003.

 Sem preliminares nem defeitos intransponíveis, passo ao mérito.

Do homicídio na forma tentada

Da materialidade

A materialidade do delito de homicídio qualificado tentado está 

demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 16), pelo espelho de autos 

de internação hospitalar de fls. 58/75, laudo de corpo de delito de fls. 

76/78 e 84/85, mapa topográfico de lesões de fls. 79, laudo de arma de fls. 

87/90, declarações das vítimas e testemunhas, além do próprio 

interrogatório do réu.

 Complementada também a materialidade pela confissão do réu tanto na 

fase policial quanto na judicial e pelas provas testemunhais colhidas pela 

autoridade policial e reafirmadas em juízo que testificaram, indubitável, com 

segurança inarredável, que a vítima Josias Neves de Campos teve sua 

vida colocada em risco.

 Dos indícios de autoria

Por sua vez, os indícios de autoria restam atestados, pela análise dos 

depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, pela vítima e, 

principalmente, pelo interrogatório do réu o qual confessou a dinâmica dos 

fatos.

 Insta asseverar que quanto aos indícios de autoria, agregados elementos 

suficientes a respeito, o que basta neste juízo de prelibação, acerca da 

tentativa de homicídio. Sobretudo para não aprofundar em indevido juízo 

de valor sobre os elementos de convicção coligidos nesta fase, 

surrupiando as prerrogativas de Tribunal constitucionalmente previsto 

para julgar certas matérias e aqueles conexas.

Ora, apenas na certeza a absolvição sumária se impõe nos casos 

cabíveis ou a impronúncia se revela adequada, por medida de economia e 

celeridade processual.

 Não cabe nesta fase processual do bifurcado procedimento nos crimes 

contra a vida fazer juízo absoluto da autoria, sob pena de até mesmo 

induzir os juízes leigos em momento vindouro a condenar o réu com base 

em inconseqüente análise das provas em fase que não convém e com 

ênfase descabida.

Nessa conjuntura, além da versão do réu acima desvendada, da análise 

da prova testemunhal instam suficientes indícios de autoria, que autorizam 

o seu pronunciamento.

É por demais cediço que, para a pronúncia é preciso que o juiz se 

convença da existência do crime e da probabilidade de que o acusado o 

tenha cometido, resolvendo-se a dúvida no concernente à autoria, nesta 

etapa processual, sempre em favor da sociedade, pois compete ao 

tribunal do júri dirimi-la. Nesse sentido, os arestos ora compilados que 

seguem com destaques:

“E M E N T A- APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - RECURSO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - 

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE 

IMPRONUNCIOU UM ACUSADO E PRONUNCIOU O OUTRO NO MESMO ATO 

PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA 

DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - NÃO 

CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente deve ser 

levado a julgamento pelo Tribunal do Júri o caso que comporte, de algum 

modo, conforme a valoração subjetiva das provas, elementos indicadores 

de autoria a par da materialidade do delito. Não há nos autos do processo 

indícios suficientes quanto à participação do acusado Weslley Correa 

Barbosa no crime de tentativa de homicídio que lhe foi imputado. Assim, 

não havendo indícios da participação, há de ser mantida a impronúncia do 

acusado. 2. A pronúncia destina-se ao exame da admissibilidade dos 

fatos. As qualificadoras, por se tratarem de fatos que compõem a 

tipicidade devem ser enfrentadas na pronúncia. Com enfoque na situação 

dos autos, as provas colhidas não são aptas a atestar a ocorrência da 
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qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por isso, 

deve ser mantida a decisão que a afastou.”. (TJ-MS - Apelação APL 

00146769120108120001 MS 0014676-91.2010.8.12.0001 (TJ-MS) data da 

publicação 30.07.2014.

Segundo a sistemática do Código de Processo Penal, se no exame de 

admissibilidade da culpa o magistrado reconhecer provas da materialidade 

do delito e suficientes indícios de autoria, deve proferir decisão 

pronunciando o acusado, a fim de que seja submetido a julgamento por 

seus pares.

Ademais, é de ressaltar que a pronúncia diz respeito a mera decisão 

processual, onde o Juiz declara apenas a viabilidade da acusação, como 

percebido dos autos, frente os elementos cognitivos extraídos.

Assim prevê o art. 413 do CPP:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação.”

Não cabe ao magistrado singular, nessa análise de subsunção da causa 

ao juízo natural, até mesmo por inconveniente aprofundamento do tema 

antes do momento apropriado, definir em rebate exauriente as teses da 

partes. Deve cingir-se, conforme mandamento da Lei, aos pressupostos 

de admissibilidade. Presentes estes, impositiva a pronúncia do réu, se não 

formatada incontestavelmente alguma das causas descriminantes ou 

justificadores da ação delituosa.

Outrossim, a absolvição sumária ocorre quando o Magistrado reconhece 

alguma excludente de ilicitude (exclusão de crime) ou de culpabilidade 

(isenção de pena), desde que nitidamente demonstradas, o que na 

presente situação, não é vislumbrado com segurança. Ademais, a 

absolvição sumária exige certeza diante da prova colhida. Havendo dúvida 

razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo 

constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

A propósito da absolvição sumária, previsão do art. 415 do CPP, o mestre 

Júlio Fabbrini Mirabete, na mesma obra supracitada, p. 493, assim verbera:

“A absolvição sumária, nos crimes de competência do Júri, exige uma 

prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada 

e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de 

tal forma que a formulação de um Juízo de admissibilidade da acusação 

representaria uma manifesta injustiça.”

Da mesma obra, autor e página, colhida a demarcação jurisprudencial 

antiga, mas ainda de bom fulgor, a seguir declinada:

“A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a 

excludente de culpabilidade desponte nítida, clara, de modo irretorquível, 

das provas dos autos. Mínima que seja a hesitação das provas a respeito, 

impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural 

dos crimes contra a vida, por força do mandamento constitucional” (TJSP 

RT 656.279). No mesmo sentido, STF; RTJ 63.833, 61.344; TAPR RT 

593.412; TJPE RT 695.358; TJMS RT 548.382, 682.359, e, finalmente, TLMT 

RT 518.393, 549.385 e 578.401.

Nesta senda, as disposições do art. 413, caput, do Código de Processo 

Penal prevêem expressamente, que se o juiz se convencer da existência 

do crime e presentes os indícios de autoria na pessoa do acusado, 

pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento.

 De lembrar que mesmo nos casos em que ficar demonstrada causa de 

isenção de pena ou de exclusão do crime, ainda assim só será possível a 

absolvição sumária se esta for a única tese defensiva, nos termos do 

parágrafo único do art. 413 do CPP.

Das qualificadoras

Após a regular instrução do processo a qualificadora capitulada na 

denúncia não foi rechaçada com veemência do plexo probatório. Restou 

razoavelmente evidenciada e deve ser submetida ao crivo do juízo natural.

Ademais, do contexto amealhado nos autos, constata-se que o acusado, 

movido pelo ciúme pelo fato da vítima ter cumprimentado sua namorada 

demonstrando que o réu não executou o crime tentado na ocasião em que 

o ofendido saudou sua namorada e descolocou-se de moto a sua procura 

até encontra-lo e após uma discussão de inopino, sacou de sua arma 

desferindo os tiros descritos no exame de corpo de delito os quais feriram 

a vítima pelas costas.

 Não soa lícito a este juízo, sem informes convincentes que as excluam 

irrefragáveis e desde logo, imiscuir-se no mérito da causa, abalroando 

competência alheia, para expungir-lhe a apreciação do caso em toda a 

sua plenitude, consoante dados nos autos.

A jurisprudência entoa essa providência, com destaques:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE 

QUALIF ICADO.  PRONÚNCIA .  ABSOLVIÇÃO SU M Á R I A. 

DESCLASSIFICAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TESES 

NÃO-ACOLHIDAS DE PLANO. 1. Presentes a materialidade delitiva e 

indícios suficientes de que o agente tenha praticado a conduta delineada 

na peça acusatória, impõe-se a sua pronúncia como garantia do juízo 

natural, que é o Júri Popular. 2. Não há como acolher as teses de legítima 

defesa e ausência de animus necandi, porquanto não demonstradas 

estreme de dúvidas a ponto de ensejar absolvição sumária ou a 

desclassificação do crime para outro da competência diversa do Júri 

Popular. Desistência voluntária não-configurada. 3. As qualificadoras 

descritas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia 

quando manifestamente improcedentes. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

DESPROVIDO”. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70048375364, Terceira 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger 

Martins, Julgado em 14/06/2012);

Tendo a qualificadora apoio razoável nas provas trazidas aos autos, é 

dever do magistrado mantê-la, a fim de que seja esta submetida a exame 

pelo tribunal popular do júri. Para submeter o processo ao júri, incluídas as 

qualificadoras, basta que o processo apresente uma viabilidade de sua 

existência como elemento subjetivo, pois, só podem ser excluídas da 

sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente 

improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não 

se deve usurpar do tribunal do júri o pleno exame dos fatos.

Portanto, comprovada a materialidade e existindo indícios suficientes de 

autoria, consubstanciando a versão que se apresenta no sentido de que 

pode ter sido o acusado Paulo Roberto, quem praticou ou contribuiu para a 

prática do delito descrito na denúncia, a pronúncia em homicídio 

qualificado, na forma tentada, exsurge como medida de rigor.

Dispositivo

Desta feita, tendo restado comprovada a materialidade e existindo indícios 

suficientes de autoria dos delitos imputados ao acusado, caberá ao 

Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição que lhe é 

peculiar, as questões não assentadas neste juízo de prelibação, por 

conveniência do procedimento e em respeito ao juízo natural da causa.

Ante o exposto, hei por bem julgar procedente a pretensão contida na 

denúncia, em parte, para pronunciar o acusado PAULO ROBERTO NUNES 

JÚNIOR, nos termos do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o art. 14, e artigo 

15 da Lei 10.826/2003; todos na forma do art. 69 do Código Penal, a teor 

do art. 413 do Código de Processo Penal.

Preclusa a decisão de pronúncia, sendo este mesmo Juízo o competente 

para conduzir as causas no E. Tribunal do Júri, a teor dos arts. 421 e 422 

do citado digesto adjetivo, intimem-se as partes para oferecer rol de 

testemunhas, até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 P. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-94.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000473-94.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SIDNEY BENEDITO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença outrora proferida, nos termos do que dispõe o 

Provimento 68/2018-CNJ, intime-se a parte contrária para se manifestar 

sobre o levantamento de valores, no prazo de 2 dias. Em caso de inércia, 

ou anuência, DETERMINO a imediata expedição de Alvará em favor do 

patrono da parte vencedora, ou, em sua falta, diretamente ao seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 619 de 657



beneficiário, para fim de levantamento dos valores depositados 

judicialmente. Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-94.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000473-94.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SIDNEY BENEDITO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença outrora proferida, nos termos do que dispõe o 

Provimento 68/2018-CNJ, intime-se a parte contrária para se manifestar 

sobre o levantamento de valores, no prazo de 2 dias. Em caso de inércia, 

ou anuência, DETERMINO a imediata expedição de Alvará em favor do 

patrono da parte vencedora, ou, em sua falta, diretamente ao seu 

beneficiário, para fim de levantamento dos valores depositados 

judicialmente. Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86413 Nr: 967-73.2018.811.0053

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ribeiro de Queiroz - 

OAB:256.097/SP, JULIANA MAIA MARCHIOTE - OAB:279314, MARIA 

JOSÉ MORAES DE PAULA E SILVA - OAB:123.405/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para depositar o valor de R$ 3.089,25 em 

complementação das diligencias realizadas, OPORTUNIDADE NA QUAL 

DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR EM: EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80036 Nr: 445-80.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOBBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

3.380,50, tendo em vista que a quilometragem a ser percorrida de ida e 

volta é de 930 KM. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do 

TJMT e emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos 

o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > 

em issão  de  gu ia  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, dentro do 

prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-90.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, para ciência da sentença, bem 

como, para, se assim quiser, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 4 de julho de 2018 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Decisão

Procedimento Administrativo nº 1995-21.2018.811.0039 – Cód. 88839

Espécie: Pedido de Licença Prêmio

Requerente: Anne Patrícia Pedroso Lino Teixeira

Requerido: Este Juízo

Vistos etc...

Considerando o que determina o artigo 30, § 1º, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça.

Considerando os termos do Provimento n.º 018/2017/CM, de 06/06/2007 e 

Portaria 651/2007/DGTJ, de 23/07/2007, que delega a competência das 

Diretorias dos Fóruns em conhecer e julgar os processos que versam 

sobre requerimentos formulados por servidores da 1ª e 2ª Instância;

Diante do acima exposto e por mais que dos autos consta, DEFIRO a 

requerente Anne Patrícia Pedroso Lino Teixeira, 03 (três) meses de 

licença prêmio referente ao 1º quinquênio decorrido no período de 

02/07/2013 a 02/07/2018, conforme o artigo 109, da Lei Complementar n.º 

04, de 15/10/1990, ficando a critério de a administração determinar o 

período oportuno em que a referida licença poderá ser usufruída;

Intime-se a requerente e informe ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se e após, observadas as formalidades legais arquive-se os 

autos.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito em Substituição Legal

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50546 Nr: 388-80.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 388-80.2012.811.0039

CÓDIGO 50546

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 199/201, remetam-se os 
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autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86796 Nr: 1045-12.2018.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1045-12.2018.811.0039 Código 86796

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: IZAMARA BOMFIM DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: JULIANO COSTA

INTIMANDO (A, S): Requerente: Izamara Bomfim dos Santos, Cpf: 

03486726242, Rg: 135.994-7 SESDC MT Filiação: Antônio Domingos dos 

Santos e Agenilda Bomfim de Souza, data de nascimento: 21/03/1995, 

brasileiro(a), natural de Espigão d'oeste-MT, convivente, amazona, 

Endereço: Rancho Ekyak, Bairro: Comunidade Figueirinha, Cidade: São 

José dos Quatro Marcos-MT e Indiciado(a): Juliano Costa Filiação: , 

brasileiro(a), convivente, laçador, Endereço: ATUALMENTE AMBOS EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 DECISAO: Vistos Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado 

pela Autoridade Policial, em favor de IZAMARA BOMFIM OS SANTOS, 

relatando que a vítima sofreu agressões por parte do representado 

JULIANO COSTA, seu ex-marido. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário. Decido. Considerando a especial situação vivenciada pela 

vítima IZAMARA BOMFIM OS SANTOS, reveladora da circunstância de 

quem foi submetida a atos de violência familiar, de ordem física e 

psicológica, perpetrados pelo agressor JULIANO COSTA — e, tais 

constatações podem ser sorvidas, máxime do conteúdo do depoimento 

prestado pela própria vítima — e com o objetivo de preservar os seus 

interesses e colocar termo aos atos de violência que foram, em tese, 

perpetrados pelo autor do fato, narrados no presente procedimento, 

DEFIRO o pedido formulado na petição inicial, independentemente da prévia 

audiência do agressor [art. 19, § 1º da Lei n.º 11.340/2.006], para o fim de: 

a) DETERMINAR o afastamento do agressor do lar e domicílio de 

convivência com a vítima; b) PROIBIR o agressor de se aproximar da 

ofendida, seus familiares em uma distância de 500 (quinhentos) metros, na 

forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.º 11.340/2006; c)PROIBIR o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘b’ da Lei n.º 11.340/2006; d) PROIBIR o agressor de 

frequentar a residência da vítima e de seus familiares, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘c’ da Lei n.º 11.340/2006;e) DETERMINAR ao requerido 

JULIANO COSTA, a frequência ao grupo de atendimento psicológico, a ser 

realizado na CEAP – Clínica Escola de Atendimento Psicológico, localizado 

na Rua Presidente Médici, s/n (em frente ao Fórum), nas seguintes datas, 

devendo posteriormente, apresentar o comprovante de comparecimento a 

este Juízo. 11/05/2018 – às 17h 00min. 18/05/2018 – às 17h 00min. 

25/05/2018 – às 17h 00min. 01/06/2018 – às 17h 00min. No mais, o 

representado deverá ser cientificado que, no caso de DESCUMPRIMENTO 

ou imposição de obstáculos à fiel execução das medidas de proteção que 

foram cominadas, mediante a prolação do presente veredicto, PODERÁ 

SER DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 313, 

inciso III, do Código de Processo Penal. Quanto à vítima IZAMARA BOMFIM 

OS SANTOS, esta também deverá frequentar o grupo de atendimento às 

mulheres vítimas de violência doméstica, realizado na CEAP – Clínica 

Escola de Atendimento Psicológico, localizado na Rua Presidente Médici, 

s/n (em frente ao Fórum), a ser realizado nas seguintes datas: 05/05/2018 

– às 14h 00min. 12/05/2018 – às 14h 00min. Em razão do caráter de 

urgência, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO JUDICIAL. 

Intimem-se, inclusive a ofendida (art. 21 da Lei n.º 11.340/06). ESTAS 

MEDIDAS COMEÇAM A VALER DESDE A INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO 

E PERDURARÃO PELO PRAZO DE 06 (SEIS MESES), UMA VEZ QUE NÃO 

PODEM PERDURAR AD PERPETUAM. Decorrido o prazo de 06 (seis) 

meses, intime-se a ofendida para que compareça na Secretaria do Juízo, 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de manifestar seu interesse no 

prosseguimento das medidas deferidas na presente decisão, consignando 

que a ausência de manifestação implicará em desistência tácita. Após, 

vista dos autos ao Ministério Público para que tome ciência dos fatos e 

postule, caso queira, as diligências que entender cabíveis (art. 19, § 1º, da 

Lei n.º 11.340/06). Comunique-se à Autoridade Policial e à Polícia Militar a 

respeito do conteúdo da presente decisão para fiscalização das medidas. 

Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se os autos. Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos. Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se com URGÊNCIA

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 29 de junho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83462 Nr: 4193-65.2017.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRI MARTIN, JURANDIR MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4193-65.2017.811.0039.

Código nº. 83462.

Vistos.

Intime-se o Oficial de Justiça Luis Felipe Carniel para que se manifeste 

acerca do exposto pela requerida.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78412 Nr: 1514-92.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 1514-92.2017.811.0039

CÓDIGO 78412.

Vistos.

Defiro como requerido pelo Ministério Público.

INTIME-SE o patrono do reeducando para que junte aos autos o Contrato 

do empregador.

No mais, proceda-se o contador judicial com a atualização do cálculo da 

pena multa imposta.

Após, vistas a defesa para realização do pagamento.
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 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 78412 Nr: 1514-92.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CALCULO PENAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 72294 Nr: 2310-20.2016.811.0039

 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

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56712 Nr: 1501-98.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA PASCOLAT CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MAIA CASTELO 

BRANCO FERREIRA - OAB:23532

 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): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55655 Nr: 703-40.2014.811.0039

 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): E. LOPES DE SOUZA - ME, EUNICE LOPES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE ALCÂNTARA - OAB:0, 

SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Tatiana Nunes 

Junqueira Franco - OAB:10329

 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): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 824-39.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 24668 Nr: 287-77.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA HEROMILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 19171 Nr: 2368-04.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BENDANI MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 25038 Nr: 657-56.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO QUINTILIANO DE OLIVEIRA

 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: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR(A) NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50546 Nr: 388-80.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA MANIFESTAR ACERCA 

DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 17821 Nr: 1038-69.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAIR MARCELINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 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): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 14542 Nr: 329-68.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SENHORINHA DOS SANTOS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

Em detida análise dos autos, DETERMINO o arquivamento provisório dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 203-08.2013.811.0039

 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: LUCIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, LUANA SILVA LIMA - OAB:16050-O, 

REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS FLS 163. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 17267 Nr: 489-59.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARQUES, MANOEL MARQUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA MANIFESTAR ACERCA 

DO CALCULO JUDICIAL DE FLS 223/224. RETRO. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 51018 Nr: 889-34.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL CONFORME CERTIDÃO DA 

DISTRIBUIDORA. FOLHAS 138, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51491 Nr: 1384-78.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHHO, JHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712

 Autos nº. 1384-78.2012.811.0039.

Código nº. 51491.

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

Josiane Holanda da Silva, genitora e representante do menor Mikael 

Henrique Holanda Oliveira, em desfavor de Jefferson Luiz Alves de 

Oliveira, visando quitação a título de prestação alimentícia.

Entrementes, em fl. 211/213, as partes entabularam acordo, requerendo, 

por fim, sua homologação e extinção do feito.

 Manifestação ministerial favorável à homologação do acordo entabulado 

entre as partes, bem como se manifestou pela suspensão do cumprimento 

da ordem da prisão civil, nos termos do artigo 528, §6º do Código de 

Processo Civil.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (fls. 211/213), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo em fls. 211/213 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

SUSPENSO o presente feito até seu integral cumprimento, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

 Por fim, SUSPENDO o cumprimento da ordem da prisão civil, nos termos 

528,§6º do Código de Processo Civil, com a expedição do contramandado 

de prisão e, recolhimento do mandado de prisão com o consequente 

arquivamento dos autos, sem prejuízo de sua retomada caso se verifique 

que o executado novamente se torna inadimplente quanto a futuras 

prestações alimentares.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 25038 Nr: 657-56.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO QUINTILIANO DE OLIVEIRA

 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: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 Autos nº. 657-56.2011.811.0039.

Código nº. 25038.

Vistos.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

 Expeça-se o necessário. 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.: 17267 Nr: 489-59.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARQUES, MANOEL MARQUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 489-59.2008.811.0039.

CÓDIGO 17267.

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 221, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51018 Nr: 889-34.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 889-34.2012.811.0039.

CÓDIGO 51018.

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 127/135, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6777 Nr: 543-35.2002.811.0039

 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: PABLO JOSMAR PINHEIRO DE CASTRO FERREIRA, 

PATRICK WALLACE CASTRO FERREIRA, ELOIZA FIGUEIREDO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR NUNES FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JÚNIOR 

- OAB:MT-7.044-B

 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 (dez) DIAS

AUTOS N.º 543-35.2002.811.0039 – Código 6777

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: P. J. P. DE C. F. e P. W. C. F. e ELOIZA FIGUEIREDO 

DE CASTRO

PARTE REQUERIDA: VALDEMAR NUNES FERREIRA NETO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Valdemar Nunes Ferreira Neto, Cpf: 

31294243268, Rg: 295.928 SSP RO Filiação: José Nunes Ferreira e de 

Natalina Krugerr Ferreira, data de nascimento: 30/09/1966, brasileiro(a), 

natural de Formosa d´oeste-PR, separado(a) judicialmente, fabricante de 

queijos, Endereço: Lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 509,43 (quinhentos e nove reais e quarenta e 

três centavos), e taxa judicial no valor de R$ 1.018,86 (um mil e dezoito 

reais e oitenta e seis centavos), 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

São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78541 Nr: 1572-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:OAB/MT 24813/O, VANESSA MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECRETO a prisão civil do executado Adriano 

Rodrigues da Silva, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro nas 

disposições dos arts. 1.694 usque 1.696 do Código Civil, art. 528, § 3º, do 
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Código de Processo Civil e 19 da Lei n.º 5.478/1968, em relação não 

apenas às prestações indicadas à referência nº. 26, mas também de 

todas as demais vencidas no curso da presente execução e até o efetivo 

pagamento.Determino ainda que seja expedida certidão de dívida para fins 

de protesto, nos termos no art. 517 do Código de Processo Civil.Caso seja 

efetuado o pagamento da prestação alimentícia, suspenda-se o 

cumprimento da ordem de prisão, conforme art. 528, § 3º do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o mandado de prisão, fazendo constar o valor a 

ser pago conforme demonstrativo de cálculo contido à referência nº. 26, 

bem como devendo nele constar que a Autoridade Policial deverá cumprir 

à risca o inciso LXII do art. 5.º da Constituição Federal, com imediata 

comunicação da prisão à família da presa ou à pessoa por ela indicada; e, 

segundo, que a expedição de eventual alvará de soltura será realizada 

apenas depois de demonstrado o pagamento pela alimentante das 

prestações alimentícias vencidas até a data do efetivo pagamento, ou 

acordo escrito entre eles. Notifique-se o digno Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109964 Nr: 2054-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, ONEI 

EDIO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, contato que os presentes autos não 

estavam aptos a conclusão ao gabinete ante a ausência de certificação 

quanto ao decurso do prazo para entregar o bem, e a certificação quanto 

o término do prazo para apresentação de embargos à Execução.

Friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise do gabinete 

SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, publicadas, 

partes devidamente intimadas e escoado o prazo de manifestações, 

sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS.

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos.

Os principais prejudicados quanto a ausência de conferência prévia e 

devidamente certificada não é este juízo, tão pouco os servidores, mas 

sim a sociedade sapezalense.

Assim, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a certificação dos atos já 

determinados.

Após, conclusos para análise quanto a busca e apreensão do requerida 

nos termos do artigo 806 § 2 do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, incluindo 

as certificações devidas..

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 3164-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHO JOSÉ DE MORAES, LORISVAL 

BARBOSA LIMA, JOÃO CARLOS MARQUES, LEONARDO FRANCISCO 

MACEDO, JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20681/O, HUDSON LUIZ - 

OAB:, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613, JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:3493/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:21001/O, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

A defesa do acusado José da Costa Marques Filho apresentou petição de 

renúncia ao mandato, assim INTIME-SE pessoalmente o acusado para que 

informe se irá constituir novo advogado ou se não possui condições para 

tanto e necessita de assistência da Defensoria Pública.

Aduzindo não possuir condições para contratar advogado, remeta-se a 

Defensoria Pública.

Certifique-se o decurso do prazo para a interposição de recurso pela 

defesa dos acusados Leonardo, João Carlos e Marquinho.

Considerando a apresentação das razões do recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público, INTIME-SE a defesa dos acusados para 

apresentarem contrarrazões.

Não tendo transcorrido o prazo recursal dos acusados, aguarde-se e com 

o decurso, remeta-se ao Ministério Público para contrarrazões, tendo em 

vista que a defesa do réu Lorisval interpôs recurso de apelação contra a 

sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40399 Nr: 363-81.2011.811.0078

 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: RENATO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMGRÃO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE 

ALMEIDA - OAB:17725/O

 Vistos etc.

Intimada a parte Requerida para apresentar os documentos 

comprobatórios do estado de hipossuficiência que autoriza a concessão 

da assistência judiciária gratuita, aportou petição às fls. 209/212 e 

documentos de fls. 212v/218.

Analisando os documentos trazidos pela Requerida, observo que não 

suficientes para concessão do benefício da justiça gratuita.

Observo que a decisão de fl. 206 foi clara e expressa ao elencar o rol de 

documentos necessários e eficientes para corroborar a alegada 

insuficiência financeira da Requerida, contudo a parte deixou de junta-los, 

restringindo-se a apresentar declaração do Simples Nacional.

Quanto à alegação da parte Requerida acerca da impossibilidade de 

apresentação de documentos relativos ao sócio proprietário da empresa, 

representante legal nesta demanda, não merece acolhimento.

Embora não se confundam as personalidades da empresa (jurídica) e do 

representante legal (física), é necessário esclarecer que o proveito 

econômico eventualmente alcançado nesta demanda beneficiará de forma 

direta o sócio proprietário, ora representante da Requerida.

Ainda assim, verifico que não aportaram os extratos bancários da conta 

da empresa, ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a 

capacidade financeira da Requerida, merecendo, portanto, indeferimento o 

pedido.

Assim, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte 

Requerida, eis que não há nos autos elementos que comprovem a alegada 

miserabilidade.

No que se refere o pedido de revogação do benefício da assistência 

judiciária gratuita concedido à parte autora, verifico que as imagens 

juntadas pela Requerida nas fls. 215v/216v são elementos que 

demonstram uma situação financeira da parte autora incompatível com os 

parâmetros definidores da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, antes de analisar a revogação do benefício, nos moldes do 

art. 99, §2º do CPC, necessário oportunizar a comprovação do 

preenchimento dos pressupostos.

Assim, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de revogação do benefício:
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a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Por fim, consigno que a abertura de prazo para manifestação quanto ao 

laudo pericial juntado aos autos se dará após a análise do pedido de 

revogação da justiça gratuita.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29828 Nr: 1970-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Em atenção ao certificado às fls. 45, DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal 

da parte requerente, para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento 

PROFÍCUO do feito, mormente cumprindo a determinação expressa na 

decisão de fls. 43, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, havendo manifestação da parte requerente, 

cumpra-se o determinado no item “II” da decisão de fls. 43. Caso contrário, 

não aportando manifestação, certifique e tornem os autos conclusos para 

extinção.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23850 Nr: 447-92.2015.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BERTOLO TRANSPORTES - ME, João Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos em correição.

Abram-se vistas dos autos às partes, para querendo, se manifestem 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior, requerendo o que for 

de direito e interesse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 300-32.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA SILVA MOTA, LUCIANO DA SILVA 

MOTA, EDINA DOS SANTOS SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos à parte autora, pelo prazo legal, para que se 

manifeste acerca dos documentos acostados às fls. 81/86.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 231-49.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Versi Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola, Real Brasil Consultoria LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos em correição.

I – Tendo em vista o certificado às fls. 496, na esteira da decisão de fls. 

488, ante o decurso do prazo concedido ao executado para pagamento 

dos honorários periciais, DECLARO a PRECLUSÃO do direito do executado 

produzir a prova pericial outrora deferida por este juízo;

II – Sendo assim, para fins de iniciar os preparativos necessários à venda 

do bem, DETERMINO a atualização da avaliação do bem penhorado, 

mediante expedição de carta precatória à Comarca em que se localiza o 

imóvel penhorado;

III – Com o retorno da missiva, INTIMEM-SE as partes da avaliação 

realizada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se 

manifestem, sob pena de preclusão.

Por derradeiro, tornem os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21473 Nr: 839-03.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os autos foram remetidos à conclusão, noticiando a existência de recurso 

de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada.

Sendo assim, nos termos do artigo 1.018, §1º, do Código de Processo 

Civil, MANTENHO a decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que 

a embasaram.

No mais, visando regular prosseguimento do feito, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópia da 

decisão de recebimento do referido recurso interposto, para fins de 

verificar se fora atribuído efeito suspensivo.

Ultimada a aludida providência, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11604 Nr: 345-12.2011.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Avelaneda Milani Florentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Bett - OAB:277429/SP, 

FELIPE ANDRES ACEVETO IBANEZ - OAB:, José Martins - 

OAB:SP/84.314, Jucelino Adson de Souza Filho - OAB:122345-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerida para que, ciente do resultado da citação da 

parte requerida, tal como certificado às fls. 103, se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias, e, em igual prazo, se manifeste quanto ao cumprimento do 

determinado em decisão de fls. 62, sob pena de extinção e arquivamento, 
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sem prejuízo de eventuais sanções decorrentes de sua inércia, tendo em 

vista a importância da perícia outrora determinada, para fins de apurar 

suposta clonagem de veículo;

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21358 Nr: 727-34.2013.811.0094

 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: Roberto da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Paulo dos Santos 

Roberts - OAB:5395-B/MT, Thiago Vizzoto Roberts - OAB:MT/13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Bett - OAB:277429/SP, 

José Martins - OAB:SP/84.314

 Vistos em correição.

I - Aguarde-se a manifestação nos autos em apenso (Cód.: 11604).

 II - Após o prazo concedido para manifestação naqueles autos, 

conclusos para decisão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11270 Nr: 24-74.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borchardt & Cia Ltda - EPP, Harold Borchardt, 

Inês Terezinha Borchardt, Carlos Eduardo Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

I – Intime-se a parte exequente para que, ciente do postulado de fls. 

161/166, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias;

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

tornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21002 Nr: 361-92.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual consta pedido formulado pela 

parte exequente.

Contudo, o aludido petitório juntado pela parte exequente foi subscrito por 

advogado sem os necessários poderes de representação da parte 

exequente, na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não 

será conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12062 Nr: 61-67.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – INTIME-SE a parte exequente para que, ciente do trânsito em julgado da 

sentença proferida nos embargos opostos pelo executado, cuja cópia se 

encontra encartada às fls. 85/95, proceda com a elaboração de planilha 

de cálculo atualizada de acordo com os parâmetros fixados em aludido 

julgamento, isto no prazo de 05 (cinco) dias;

II – Na sequência, com o aporte, INTIME-SE a parte executada para que, 

ciente do aludido cálculo, querendo, se manifeste em igual prazo, sob 

pena de preclusão;

III – Ultimadas aludidas providências, tornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11756 Nr: 495-90.2011.811.0094

 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 Sérgio Lehmkuhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – DEFIRO o postulado de fls. 105, sendo assim, permaneçam os autos 

suspensos até 27 de dezembro de 2018, nos termos do art. 10 da Lei n.º 

13.340/2016;

II – Ultrapassado o aludido prazo, fica desde já intimada a parte exequente 

para requerer o que de direito para prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1897 Nr: 126-09.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria da Silva, Antonio Sérgio da Silva, 

Rosa Maria Arnoni da Silva, Lourdes Mendes, José Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO, Soraya 

Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 Vistos em correição.

I – Em atenção ao determinado em decisão de fls. 166/167, considerando 

que a parte autora, devidamente intimada na pessoa de seus patronos, 

nada manifestaram em relação ao prosseguimento do feito, apenas 

juntaram substabelecimentos, consoante se vê às fls. 168/187, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal da parte autora, para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos;

III – Sem prejuízo das providências alhures, proceda-se a Sra. Gestora 

com a regularização da representação das partes nestes autos, 

consoante postulado às fls. 187 e fls. 203.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22903 Nr: 807-61.2014.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados da Região dos Vales - Sicredi Região dos Vales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Transportadora 

Serra Azul Ltda., Nilvo Sangali, Maria Izabel Tarter Sangalli, Saninvest 

Participações Investimento e Locação Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álex Herold - OAB:OAB-RS 

38.892, Celso Luiz Herold - OAB:RS/22.794, Gabriela Casaril - 

OAB:RS/79.054, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Salgado Marder - 

OAB:50767/RS, André Madruga Leal - OAB:95151/RS, André Roberto 

Mallmann - OAB:22940/RS, Angelica Dewes Colombo - 

OAB:72644/RS, Cassiano Menke - OAB:47136/RS, José Renato Bopp 

Meister - OAB:30494/RS, Lucas José Mariani - OAB:55788/RS, Maria 

Victória Mangeon Knorr - OAB:97862/RS

 Vistos em correição.

I – Certifique nos autos o integral cumprimento da decisão de fls. 86, 

especialmente se ocorreu à atualização cadastral do polo passivo, 

consoante informações prestadas pelo juízo deprecante, bem como, se 

este foi oficiado para tanto;

II – Caso o juízo deprecante ainda não tenha sido oficiado, determino o 

imediato cumprimento da decisão de fls. 86, com a expedição de ofício ao 

juízo deprecante, com cópia da petição de fls. 74/85, para que informe 

acerca da mudança dos dados cadastrais da parte executada;

III – Ainda, na hipótese de não ter restado atualizado os dados do polo 

passivo, torno sem efeito à intimação de fls. 127/129, determinando a 

renovação de aludida intimação após as devidas modificações na capa 

dos autos;

IV – Atente-se a Sra. Gestora para que as alterações somente sejam 

realizadas mediante informações do juízo deprecante, e não no petitório de 

fls. 74/85, porquanto, extrapola a finalidade da presente missiva, tal como 

já fundamentado em decisão de fls. 86.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2363 Nr: 493-33.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gamaliel Fraga Duarte - 

OAB:3486, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido realizado pela CEF para encaminhamento via correio 

dos autos.

 Em que pese tal pedido, não merece acolhida.

 A Caixa Econômica Federal, mesmo tendo ingressado na lide substituindo 

a Fazenda Nacional, não possui as prerrogativas da intimação pessoal 

prevista na LEF. Nesse sentido:

TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 199934000202026 DF 1999.34.00.020202-6 

(TRF-1) Data de publicação: 03/09/2013 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

FGTS. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEDUÇÃO 

DE VALORES QUITADOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A 

LEI Nº 9.491 /97. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA 

CEF. 1. Conforme pacífica jurisprudência, à CEF, mesmo em sede de 

execução fiscal de dívida do FGTS, mesmo que tenha ingressado na lide 

substituindo a Fazenda Nacional (art. 2º da Lei 8.844 /94), não se aplicam 

as prerrogativas da intimação pessoal previstas nos artigos da LEF e 188 

do CPC , de forma que é intempestiva sua apelação protocolada em 

24.11.2004 (fls. 385), se foi intimada da sentença pelo Diário de Justiça 

publicado em 25.06.2004 (fl. 353). 2. Decidiu o STJ que, "com a alteração 

da Lei 9.491 /97, nada mais pode ser pago diretamente ao empregado, 

devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas na conta 

vinculada do FGTS (...). Hipótese dos autos em que parte do pagamento 

direto ocorreu, de forma ilegítima. Legalidade da exigência de tais parcelas 

em execução fiscal" (RESP 200500885971, Min. Eliana Calmon, DJ de 

16/08/2007). 3. Apelação da CEF não conhecida, por intempestividade. 

Apelação das embargantes não provida.

Logo, cabe à parte exequente proceder aos meios e esforços para 

consecução das referidas cópias pedidas, tendo em vista que não cabe 

ao Poder Judiciário proceder às diligências das partes.

 Nesse sentido, intime-se a parte exequente para que, ciente da presente 

decisão, bem como, da determinação constante às fls. 162, querendo, se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3611 Nr: 540-07.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerida para que regularize o petitório de fls. 105, nos 

termos do art. 524 do CPC, sob pena de indeferimento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3130 Nr: 583-41.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a reunião descrita em fl. 80, reunindo estes autos com aqueles 

informados pelo exequente, anotando-se na capa dos autos a reunião dos 

feitos, bem como, após apensamento, INTIME-SE a parte exequente para 

que, ciente da fase processual dos processos, requeira o que de direito 

para prosseguimento do feito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24983 Nr: 256-13.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BWDSEC-M, BWdSeC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A, Ilson José Vieira - OAB:OAB-18816/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese o postulado de fls. 78, tenho por bem consignar que, a 

PENHORA de veículos automotores se efetiva com a localização do bem, 

para fins de atestar que o mesmo encontra-se na posse do executado, e 

ainda, visando a avaliação e intimação, com fito de lavrar o respectivo 

TERMO NOS AUTOS, instrumento que FORMALIZA essa modalidade de 

penhora, consoante disposto no art. 845, §1º, do CPC/15.

Ao passo que, o extrato obtido via RENAJUD apenas atesta a existência 

do bem, contudo, sem a localização deste eventual alienação se torna 

impossível, tornando-se inábil para os fins que se destina, qual seja, 

satisfação do débito exequendo.

Com efeito, em atenção ao postulado de fls. 78, e visando cumprir a 

formalidade por ora delineada, considerando que às fls. 60/61 já consta o 

extrato obtido via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indique nos autos a localização do bem indicado em 

extrato RENAJUD de fls. 60/61, visando formalizar a penhora pleiteada.
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Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30090 Nr: 14-83.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSM, SAdSPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da certidão de fl. 24-verso, tendo em vista a ausência da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Astor Beskow, advogado 

militante nesta comarca, para atuar na defesa da requerida Silvana 

Aparecida da Silva Marques.

Os honorários serão arbitrados por ocasião da sentença.

 Por oportuno, intime-se o advogado nomeado da presente nomeação, bem 

como, para as providencias que julgar pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6653 Nr: 1669-47.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras 

Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos em correição.

Considerando que o executado manifestou não possuir condições 

financeiras para constituir advogado de sua confiança, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.

 Tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

o Agnaldo Valdir Pires, advogado militante nesta comarca, para atuar na 

defesa dos acusados.

Fixo os honorários advocatícios ao advogado ora nomeado, no valor 05 

URH, nos termos da tabela da OAB/MT.

Após, apresentadas as contrarrazões, remetam-se estes autos ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região.

Determino que seja efetuada a troca da capa dos autos, eis que a 

presente se encontra deteriorada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 4259 Nr: 670-94.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Ingoitiara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro César Lara de Barros - 

OAB:OAB/MT 6.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I –INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21143 Nr: 507-36.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. de Melo Madeiras - Epp, Izaqueu Machado 

de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I –INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3407 Nr: 285-49.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Vistos em correição.

I –INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11414 Nr: 162-41.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Madeiras Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A

 Vistos em correição.

Em atenção ao pleito de fls. 111, e verificando o lapso temporal 

transcorrido desde o petitório de fls. 64, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a matricula atualizada 

dos bens outrora ofertados a penhora.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

executada, certifique e intime-se a parte exequente para que, em igual 

prazo, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10259 Nr: 1076-76.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I –INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, 
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do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22811 Nr: 731-37.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio José Albano, Andréia da Silva Pinheiro 

Albano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a acusada manifestou não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, requerendo a nomeação de um 

defensor dativo, consoante certificado à fl. 93-verso.

 Tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, advogado militante nesta comarca, 

para atuar na defesa da acusada Andreia da Silva Pinheiro Albano.

Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado para providências que 

entender necessárias.

Deixo para arbitrar os honorários advocatícios por ocasião da sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22193 Nr: 287-04.2014.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Lehmkuhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ilídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

No que tange ao pedido de penhora de veículos, determino seja realizada 

a busca pelo sistema RENAJUD, efetivando o bloqueio tanto quanto à 

circulação, como transferência.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se a Fazenda Pública para se manifestar 

sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens, nos moldes do 

artigo 11, § 3º, da LEF. Em caso de silêncio o executado ficará como fiel 

depositários dos bens, tendo em vista a indisponibilidade de espaço no 

depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Por fim, consigne-se que o pedido de Bacenjud já foi apreciado por este 

juízo, consoante se verifica às fls. 44/46.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26527 Nr: 76-60.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Martarelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:MT/6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial e documentos que o acompanham, vez que atendidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Cite-se a parte requerida, para, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas as advertências legais.

Após, decorrido do prazo, abra-se vista à parte autora.

Após, voltem-se os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se. Vistos em correição.

Recebo a inicial e documentos que o acompanham, vez que atendidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Cite-se a parte requerida, para, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas as advertências legais.

Após, decorrido do prazo, abra-se vista à parte autora.

Após, voltem-se os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lira Oliveira 

Marques - OAB:348879 SP, Mario Lorival de Oliveira Garcia - 

OAB:97.432-SP, William Douglas Lira Oliveira - OAB:282.727 SP

 Vistos em correição.

 Considerando que as partes postularam pela produção de prova em 

audiência, DECIDO:

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 13hs30 min.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA) para 

apresentarem, o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Consigno que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que 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.

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada 

a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25933 Nr: 886-69.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Hatiro Hayashi, Sara 

Outa Haiyashi, MARIA KIKUTI HAYASHI, Marcia Tieme Hayashi, Sandra 

Akeni Hayashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos código 23825, apenso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31697 Nr: 899-97.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Sousa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE a Tutela de Urgência pleiteada pela 

parte Requerente, determinando a realização imediata de prova pericial, 

para constatar a incapacidade laborativa da autora e o grau, nomeio como 

Perito Judicial o Ilustre, Dr. Antonio Maro Peña, Médico Clínico Geral, 

podendo ser localizado no Hospital Municipal de Tabaporã. Arbitro os 

honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

conformidade com a Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 

de outubro de 2014, bem como seja realizado o pagamento destes, 

conforme artigo 29 da mesa resolução. Intimem-se as partes para, 

querendo, indique assistentes técnicos e formule quesitos no prazo de 10 

(dez) dias, devendo encaminhar ao perito os quesitos indicados pelas 

partes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31205 Nr: 653-04.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Goes - 

OAB:20980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Recebo os embargos tempestivos (art. 915, do CPC).

Cite-se/intime-se o embargado, para que no prazo de 15 dias, ofereça 

resposta, nos termos do art. 920 do CPC.

 Após, com ou sem reposta, faça-me concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23852 Nr: 448-77.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR PIRES, Valmor Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Goes - 

OAB:20980

 Vistos em correição

Intime-se a parte exequente para que dê o profícuo andamento ao feito, 

requerendo o for de direito e interesse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 740-91.2017.811.0094

 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: REINALDO GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO, MILTON 

JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:MT/14.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2018, às 13hs30 min. Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA 

PÚBLICA) para apresentarem, o rol de testemunhas que irão depor em 

Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. Consigno que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, 

sendo que 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. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por 

fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, por fim, 

testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2649 Nr: 487-26.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Permaneçam os autos aguardando a habilitação e acesso deste juízo 

ao sistema SERAJUD, porquanto, ainda não se faz possível a aludida 

anotação, na forma pretendida pela parte exequente;

II – Sendo assim, fica desde já deferida a inscrição do nome do executado 

no cadastro de inadimplentes;

III – No mais, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20153 Nr: 443-60.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação 

a execução, para fins de HOMOLOGAR o CÁLCULO de fls. 188/189, para 

que passe, doravante, a embasar a execução movida por LORENI 

MARQUES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.4.Providências FinaisCONDENO a parte impugnada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% 

calculado sob o valor da causa, no entanto, haja vista ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no art. 98, §3º, do 

CPC/15.Ultimadas estas providências, e uma vez certificado o transito em 

julgado, expeça-se competente RPV – Requisição de Pequeno Valor, na 

forma pleiteada nos autos, atentando-se para a renuncia aos valores que 

excedem a 60 (sessenta) salários mínimos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21006 Nr: 365-32.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que resta ínfimo o valor da presente execução, determino a 

devolução dos autos ao arquivo, sendo que, decorrido um ano, caso não 

haja manifestação da exequente suprindo valor estabelecido, abra-se 

vistas para se manifestar sobre a prescrição.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20984 Nr: 343-71.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte exequente pugna pela citação da parte 

executada, contudo, não declina novo endereço, ante o resultado 

frustrado da tentativa de citação no endereço constante nos autos, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da fazenda pública municipal para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21018 Nr: 377-46.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. A. C. Madeiras Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte exequente pugna pela citação da parte 

executada, contudo, não declina novo endereço, ante o resultado 

frustrado da tentativa de citação no endereço constante nos autos, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da fazenda pública municipal para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 1076-37.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdPB, Rosely Teixeira da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando atentamente os autos, verifico à fl. 171/verso a parte 

executada concordou com os valores contidos na planilha que embasa a 

presente execução, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores 

apresentados pelo exequente às fls. 165/verso e 166.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28965 Nr: 1462-28.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:

 Vistos em correição.

I – Visando o regular prosseguimento do feito, considerando que até o 

presente momento não foi aberto o prazo para defesa nestes autos, 

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação, oportunidade em que poderá o requerido se 

manifestar sobre as teses e provas até então produzidas pela parte 

autora (art. 336, do CPC), sob pena de preclusão;

 II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do requerido, 

certifique-se e dê-se vistas dos autos ao MPE;

III – Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22658 Nr: 630-97.2014.811.0094

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Lauri Matias Pech

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o deslinde da ação penal código apolo n. 22223, apenso, nos 

termos da decisão de fl. 23.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29905 Nr: 2011-38.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Pinheiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 
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17hs30min.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio 

INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29287 Nr: 1659-80.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luiz de Almeida Grenier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 18 

horas.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS 

e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 199-24.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Adalgisa de Castro Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 

15horas.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio 

INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29584 Nr: 1836-44.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuni Elgert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 14 

horas.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS 

e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29531 Nr: 1799-17.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 

13h30min.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio 

INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do NCPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29303 Nr: 1673-64.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvelina da Conceição Bezerra Ponzio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 14 

horas.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS 

e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 
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357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29288 Nr: 1660-65.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Souza Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 

15h30min.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio 

INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29286 Nr: 1658-95.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary José Lolato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 

16horas.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio 

INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29289 Nr: 1661-50.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 

16hs30min.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio 

INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29284 Nr: 1656-28.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina dos Santos Bergamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 

17horas.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio 

INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 857-82.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudete de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Em 

se tratando de aposentadoria especial, se faz necessário corroborar 

prova material com prova testemunhal.Desta forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de setembro de 2018, às 14 

horas.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS 

e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 
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dias, a contar da intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 

357, § 4º do CPC.; b) na referida audiência serão apresentadas as 

derradeiras alegações, oralmente; c) se crível, a conciliação será reduzida 

a termo e homologada por sentença. INTIME-SE o (a) Requerente para 

conhecimento da data supra, informando que o rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação da presente decisão, conforme preceitua o art. 357, § 4º do 

NCPC.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26894 Nr: 337-25.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Fallgatter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4.384-B, Arthur Prudente Campos Souza Veras - OAB:16.335, 

CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, Eunice Elisia Silva 

Oliveira - OAB:16.543, Fabio Henrique Prado Cruz - OAB:21.130, 

Gabriel David Martins Santana - OAB:20.788, João Bonfim Barroso - 

OAB:12.874, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11.799, Naiane Cavalcante 

Batista - OAB:22937-O, Sérgio Henrique K. Kobayashi - 

OAB:MT/6.180, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 Vistos em correição.

 Considerando que a parte requerente postulou pela produção de prova 

em audiência, DECIDO:

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de setembro 

de 2018, às 14hs45min.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA) para 

apresentarem, o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Consigno que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que 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.

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada 

a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 889-58.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSO, Genessi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a discordância da parte autora quanto ao primeiro laudo 

pericial elaborado nos autos, bem como, o lapso temporal decorrido desde 

a primeira perícia, DEFIRO a realização de nova PERÍCIA, para tanto, 

nomeio como perito do juízo o Dr. Ubirajara Macedo do Lago Junior, CRM: 

6694.

Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

conformidade com a Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 

de outubro de 2014, bem como seja realizado o pagamento destes, 

conforme artigo 29 da mesa resolução.

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e/ou 

formulem ou reiterem seus quesitos, isto no prazo de 10 (dez) dias. Este 

juízo, desde já, reitera os quesitos formulados em decisão de fls. 68/v.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de outros quesitos, 

forneça o Cartório Judicial cópia dos quesitos constantes nos autos ao 

Senhor Perito que deverá designar dia e hora para realização da perícia, 

devendo comunicar este juízo com antecedência mínima de 60 (sessenta 

dias).

Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam acompanhar a 

realização da perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, 

horário e local da perícia, para comparecimento.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23755 Nr: 385-52.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Durvalina Pego da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Vasco Pereira, Espólio de Airson Vaz 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JUNIOR BATISTA 

NOGUEIRA - OAB:31523

 Vistos em correição.

I – CHAMO o feito à ordem para determinar a inclusão dos patronos 

constituídos pelo requerido às fls. 74 na capa dos autos;

II – No mais, verificando que a precatória de fls. 88 foi expedida com 

endereço diverso do informado pelo requerido às fls. 74, DETERMINO que 

se oficie o Juízo deprecado e, em resposta ao ofício de fls. 94/verso, 

informe o atual endereço do requerido, visando dar cumprimento ao ato 

deprecado;

III – Por fim, INTIMEM-SE os patronos do requerido da decisão proferida às 

fls. 86/87, bem como, da presente decisão, eis que, não consta nos autos 

notícias de intimação do requerido via DJE.

 Intime-se o autor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23115 Nr: 8-81.2015.811.0094

 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: Raine Silveira Hermes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em atenção ao postulado de habilitação no polo ativo da presente 

demanda (fls. 126), considerando que a parte requerida foi devidamente 

intimada (fls. 139/verso), bem como, que consta escritura pública 

declaratória de reconhecimento de união estável (fls. 136/137), e que a 

herdeira do “de cujus” foi devidamente citada e nada manifestou (fls. 144), 

DECIDO:

I – DEFIRO a habilitação de LUZIA MARIA DA SILVA no polo ativo da 

presente demanda, sendo assim, proceda-se com as alterações 

necessárias na capa dos autos;

II – Ultimada a aludida providência e, uma vez certificado o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para 

que, ciente da habilitação, bem como, do trânsito em julgado, requeira o 
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que de direito para prosseguimento do feito, isto no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11805 Nr: 544-34.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gonçalves dos Santos, Wesley 

Gonçalves dos Santos, Leandro Queiroz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos em correição.

I – Certifique nos autos as cartas precatórias ainda pendentes de 

devolução, bem como, as testemunhas ainda não inquiridas;

II – Ultimada a aludida providência, dê-se vistas dos autos ao MPE, para 

manifestação quanto ao prosseguimento da instrução e, após, tornem os 

autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 910-68.2014.811.0094

 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: Edmundo da Costa Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Sangali, Sônia Maria Sangalli, 

Agropecuária Encantado Ltda., Instituto Social Educativo e Beneficiente 

Novo Signo, Hanne Barb Herling Hinderberger Cardoso de Almeida, 

Roberto Franz, Liorando Caetano Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:MT/9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Defiro o pleito de emenda formulado pela parte autora (fls. 384), para 

que a presente demanda passe, doravante, a tramitar com o valor da 

causa correspondente ao montante de R$ 7.400.699,64 (sete milhões, 

quatrocentos mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro 

centavos);

II – Sendo assim, proceda-se com as alterações necessárias na capa dos 

autos;

III – No mais, determino que a Sra. Gestora certifique se todos os 

requeridos foram citados e, se apresentaram contestação no prazo Legal;

IV – Ultimada a aludida providência, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 174-16.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SJDS, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAA, VA, MBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos em correição.

I – Tendo em vista que já restou ultrapassado o prazo pleiteado às fls. 87, 

INTIME-SE o patrono dos requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, decline nos autos o endereço atualizado dos requerentes;

II – Ultimada a aludida providência, uma vez decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação do requerente, certifique-se e, dê-se vistas dos autos ao 

MPE, para manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9116 Nr: 754-90.2008.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingos Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, Thiago Rosseto Sanches - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

o Dr. Geraldino Viana da Silva, advogado militante nesta comarca, para 

atuar na defesa do executado. Deixo para arbitrar os honorários 

advocatícios por ocasião da sentença. Noutro giro, preconiza o art. 835 do 

CPC, que o dinheiro, tem preferência na ordem de penhora dentre os 

demais bens. “Art. 835 - A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; [...]”. Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente. Desde já defiro a busca em 

automóveis de propriedade do executado, sendo que nesta data procedo 

com a mencionada busca via RENAJUD, conforme formulário anexo. 

Intime-se o exequente para que proceda com o profícuo andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Por oportuno, 

intime-se o advogado ora nomeado para providências que entender 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21939 Nr: 79-20.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALABSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da CNGC/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25135 Nr: 332-37.2016.811.0094

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Wermeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a discordância da parte autora quanto ao primeiro laudo 

pericial elaborado nos autos, bem como, o lapso temporal decorrido desde 

a primeira perícia, DEFIRO a realização de nova PERÍCIA, para tanto, 

nomeio como perito do juízo o Dr. Ubirajara Macedo do Lago Junior, CRM: 

6694.

Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 
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conformidade com a Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 

de outubro de 2014, bem como seja realizado o pagamento destes, 

conforme artigo 29 da mesa resolução.

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem assistentes técnicos e/ou 

formulem ou reiterem seus quesitos, isto no prazo de 10 (dez) dias. Este 

juízo, desde já, reitera os quesitos formulados em decisão de fls. 96.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de outros quesitos, 

forneça o Cartório Judicial cópia dos quesitos constantes nos autos ao 

Senhor Perito que deverá designar dia e hora para realização da perícia, 

devendo comunicar este juízo com antecedência mínima de 60 (sessenta 

dias).

Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam acompanhar a 

realização da perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, 

horário e local da perícia, para comparecimento.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20094 Nr: 386-42.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Jesus Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada para que, ciente do cálculo juntado às fls. 

125, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação da parte 

executada ou, tendo esta concordado com os valores apresentados pela 

exequente, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Justiça de Mato Grosso, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal de Justiça efetuará 

a atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25081 Nr: 302-02.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Borges Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romito José Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê-se vistas dos autos ao MPE, para manifestação, após, tornem os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30111 Nr: 33-89.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Vagner dos Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a ordem expressa na sentença de fls. 29, sendo assim, 

proceda-se com a baixa da restrição de fls. 26.

Após, certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos e, 

não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já 

determinado o arquivamento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6514 Nr: 1533-50.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): God' Fer - Madeiras Ltda - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24679 Nr: 78-64.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2204 Nr: 86-27.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda, Edison Rosso, Fátima 

Aparecida Rosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762, Juel Prudêncio Borges - OAB:3838MT, Nara Rubia Alves 

De Resende - OAB:25640, Valter Coutinho Scardua - OAB:7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.
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Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11343 Nr: 29-48.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Irineu Marques de Andrade, Terezinha de 

Jesus Perri de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Rosseto Theodoro - 

OAB:MT/8.606-A, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:PR/17.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar - 

OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT, Sandra 

Satomi Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7305 Nr: 234-04.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Marin Ocon, Rafael Ocon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bergamini 

Chioratto - OAB:6798/MT, Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173/MT, Elton Rubens do Espírito Santo - 

OAB:MT/7.463, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Juliana 

Christyan Gomide - OAB:7416/MT, Núbia Narciso Ferreira de Souza 

- OAB:6247/MT, Paulo Roberto Moser - OAB:MT/9.932, Roberto 

Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:MT/8.750

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28238 Nr: 1090-79.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

No que tange ao requerimento de fl. 12, deixo para nomear advogado ao 

executado na oportunidade de restar positiva eventual constrição de 

bens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20149 Nr: 440-08.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados e Compensados Roma Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Massao Miyamoto 

Navarrete - OAB:PR/18.578, Marcos Riberto Volpato - OAB:29669/PR

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24593 Nr: 8-47.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 No que tange ao ofício de fl. 211, intime-se a parte exequente para que, 

em 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que for de direito e 

interesse.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22513 Nr: 552-06.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanir Aparecida Rampi Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 No que tange ao ofício de fl. 211, intime-se a parte exequente para que, 

em 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que for de direito e 

interesse.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Magistrado, antecipo a audiência antes designada para o dia 11 de 

julho de 2018, às 13hs30 min.

INTIMEM-SE TODOS.

No mais, cumpra-se conforme determinação anterior.

Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

redesignada.

 Ciência ao Ministério Público e as defesas. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30836 Nr: 439-13.2018.811.0094

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joari Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Boner, Vulgo "Leo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de Notificação proposta por Joari Nogueira, em face de 

Sueli Boner e seu companheiro conhecido como Leo, em que o requerente 

pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em decisão de fls. 31/31-verso, foi determinado ao requerente que 

emendasse a inicial, trazendo aos autos documentos que comprovem a 

alegada hipossuficiência.

Em atendimento a decisão judicial o requerente informou em petição de fls. 

33/35, que foi efetuado o pagamento das custas processuais, consoante 

comprovante de depósito de fl. 29, sendo o pedido de assistência 

judiciária gratuita um equívoco.

 Diante da informação trazida aos autos pelo requerente, este juízo 

diligenciou em busca da guia devidamente quitada, tendo constado que a 

guia anexa, corresponde ao comprovante de depósito de fl. 29, ou seja, 

as custas processuais estão pagas pelo requerente.

Assim sendo, acolho o postulado às fls. 33/35, e desconsidero o pedido 

de assistência judiciária gratuita, efetuado na peça preambular.

 Devidamente emendada a inicial, defiro a presente Notificação Judicial e 

determino seu processamento nos termos do artigo 868 do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se os notificados de todo o teor da notificação.

Uma vez efetivada a notificação, certifique o cartório e proceda-se à 

entrega dos autos ao autor independentemente de traslado para as 

providências que entender cabíveis, dando assim fiel cumprimento ao 

artigo 729 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27402 Nr: 616-11.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gustavo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bandelow de Lima - 

OAB:OAB/MT 16.956, TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 Assim sendo, nessa fase, havendo provas suficientes de materialidade e 

indícios de autoria, até mesmo porque a denúncia veio acompanhada do 

inquérito policial, que confere o lastro probatório mínimo acerca da autoria 

e materialidade.A presente ação penal deve prosseguir, não devendo 

prosperar as alegações trazidas pela defesa, eis que não é este o 

momento processual para se valorar provas, pois é durante a instrução 

processual, que se trará aos autos todo acervo probatório para elucidar 

os fatos aqui descritos, sendo certo que está sendo garantido ao acusado 

o direito ao contraditório e a ampla defesa, em busca da verdade real dos 

fatos.Nesse mesmo diapasão, não há que se falar em absolvição sumária 

por ausência de justa causa, tampouco em inépcia da denúncia ou 

nulidade, devendo as preliminares ser afastadas, sendo certo que as 

teses defensivas de absolvição e desclassificação do delito de porte de 

arma de fogo para o delito de posse de arma de fogo, devem ser 

analisadas após a regular instrução processual.Diante do acima exposto, 

rejeito as preliminares suscitadas.Assim, não havendo qualquer questão 

de ordem material ou processual que possa impedir o prosseguimento do 

feito, rechaçadas as preliminares, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 14h30min.Requisitem os policiais, 

que por ventura foram arrolados como testemunhas. Expeça-se carta 

precatória, para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa à fl. 

70.Intime-se o acusado, pessoalmente, acerca da audiência designada, 

via carta precatória, no endereço constante à fl. 72-verso. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se a defesa, via DJe.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: 1000112-51.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 639 de 657



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-48.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA CASTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-63.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN DHUNIOR DE MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(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. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 251-59.2014.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cupiuba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

- ME, Kelly Luciane Correia Santana, Adonias Correia de Santana, Valdir 

Henning, Cleiton Silvestre Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Maximiliano da Silva Perri - OAB:MT/15029-B, 

Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT/13.044

 (...) Expeçam-se cartas precatórias, às comarcas em que constam os 

endereços dos acusados, Cleiton e Valdir, constando na missiva que 

deverá os juízos deprecados designar audiência para recebimento da 

denúncia em face dos requerido, com apresentação de proposta de 

transação penal, caso seja, apresentada pelo Parquet, ocasião em que 

sendo recusada por estes, deverão os juízos deprecados procederem 

com seus interrogatórios.Certifique-se a Secretaria da Vara Única, acerca 

das oitivas das testemunhas arroladas nestes autos, efetuando as 

diligências que se fizerem necessárias, para seu integral 

cumprimento.Diante do silêncio dos acusados, Cupiuba Indústria e 

Comércio de Madeiras Ltda-Me, Kelly Luciane Correia Santana e Adonias 

Correia Santana, bem como, visando futura alegação de nulidade 

processual, sendo que inadmissível que os réus permaneçam indefesos, 

nomeio para exercer suas defesas o Dr. Agnaldo Valdir Pires, advogado 

militante nesta Comarca. Deixo para arbitrar os honorários advocatícios 

por ocasião da sentença. Intime-se do advogado ora nomeado. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23904 Nr: 172-77.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Arrais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias indicar dados bancários para 

transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, 

nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 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: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMD, MSdO, VMdS, RAPG, AAdCF, RCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 (...) Vale ressaltar, ainda, que a forma como se deram os fatos, na 

medida em que o postulante, juntamente com os demais acusados e outras 

pessoas não identificadas, teriam subtraído materiais da Polícia Militar, 

praticando na sequência diversos roubos, indica que não se intimidam ou 

respeitam qualquer autoridade, impondo-se a aplicação da medida de 

exceção (prisão preventiva).Note-se que o atraso no curso processual 

decorre da complexidade de causa, bem como pela pluralidade de réus, 

que em algumas das situações não foram localizados sequer para citação 

pessoal, sendo necessária a citação ficta e desmembramento dos 

autos.Por fim, por não existir alteração da situação fático-jurídica, 

inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do 

artigo 316 do CPP.Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão cautelar formulado.Cumpra-se integralmente a decisão judicial 

pretérita (f.462-463).Intime-se o Ministério Público, os acusados e as 

Defesas.Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício, 

no que couber.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 03 de julho de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63387 Nr: 1265-94.2018.811.0108

 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: RCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, concedo a guarda provisória unilateral dos menores, a favor de 

sua genitora, ora autora, bem como fixo os alimentos provisórios no 

importe de 32% do salário mínimo vigente, equivalente, hoje, a quantia de 

R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), além de 50% das despesas 

extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas e materiais 

escolares), valores estes que deverão ser pagos até o dia 10 de cada 

mês, mediante depósito na conta bancária de titularidade da genitora dos 

menores, indicada nos pedidos iniciais (p. 09, “item f”). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60874 Nr: 2905-69.2017.811.0108

 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: LLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2905-69.2017.811.0108 – CÓDIGO: 60874

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

GUARDA E ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA ajuizada por LEIRIANE LUIZ DAMACENA em face de 

VALDEMAR VIEIRA DOS SANTOS FILHO.

Verifica-se em petitório retro (p. 28), que em contato com a requerente, 

informou estar residindo no município de Juara/MT, juntamente com os 

menores, requerendo a remessa dos autos a Comarca de Juara/MT.

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de alimentos e os autores possuem a guarda fática 

do menor, atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao 

determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá 

ser remetido à Comarca de Juara/MT.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Comarca de Juara/MT, atual residência dos menores e sua genitora.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47400 Nr: 215-38.2015.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 215-38.2015.811.0108 – CÓDIGO: 47400

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTO.

Tendo em vista pedido de extinção dos autos pela parte autora (p. 

29/verso).

Abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Ás providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62342 Nr: 1296-06.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDDO, JLODS, TDGDS, LHGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

JUARA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 496-86.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62095

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM 

PARTILHA DE BENS

VISTO.

Designo nova audiência de mediação/conciliação para o dia 14 de agosto 

de 2018, às 16h00min.

Cite-se o requerido para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça certificar 

eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, 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, CPC).

Não havendo conciliação o requerido 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).

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62342 Nr: 1296-06.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDDO, JLODS, TDGDS, LHGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

JUARA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1296-06.2012.811.0108 – CÓDIGO: 62342

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTO.

Abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Ás providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 53673 Nr: 1432-82.2016.811.0108

 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: KYADS, VRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102885/7/2018 Página 641 de 657



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1432-82.2016.811.0108 – CÓDIGO: 53673

AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, 

GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS

VISTO.

Vistas ao Ministério Público.

Após, torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61099 Nr: 3035-59.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 3035-59.2017.811.0108 - CÓDIGO: 61099

AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO LIMINAR

VISTO.

Verifica-se que as partes transigiram quanto à modificação de guarda da 

menor (Termo de Audiência de Conciliação p. 47).

Vistas ao Ministério Público.

Após, torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 615-47.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE DOMINGAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 615-47.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62301

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Recebo a emenda à inicial (pp. 21/23), verifica-se que a parte autora 

promoveu a juntada do contrato original, bem como promoveu a 

adequação do rito para ação monitória. Anote-se na capa dos autos e 

onde mais couber.

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 o requerido 

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, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62095 Nr: 496-86.2018.811.0108

 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: JEDSP, GP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 496-86.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62095

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM 

PARTILHA DE BENS

VISTO.

Designo nova audiência de mediação/conciliação para o dia 14 de agosto 

de 2018, às 16h00min.

Cite-se o requerido para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça certificar 

eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, 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, CPC).

Não havendo conciliação o requerido 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).

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47172 Nr: 76-86.2015.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON BET FERREIRA, ROMARIO 

AUGUSTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EWERTON BET FERREIRA, Cpf: 

03264229196, Rg: 2.122.369-6, Filiação: Marisete Bet Ferreira e Claudir 

Antonio Ferreira, data de nascimento: 30/01/1991, brasileiro(a), natural de 

Mariopolis-PR, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO do(s) Requerido(s)\b0 , acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo do 

despacho transcrito, \b

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ewerton Bet Ferreira e Romario Augusto 

Martins foram presos em flagrante delito em 28.01.2015 pela suposta 

prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10826/03.A prisão foi 

comunicada a este juízo através do ofício nº 044/2015/DMPJC/TPH/MT, ao 

qual foram acostados os autos de prisão em flagrante, as notas de culpa 

e de ciência de garantias constitucionais do acusado, auto de apreensão 

e auto de exame de proficiência da arma de fogo, entre outros 

documentos.Foram ouvidos o condutor, as testemunhas e os acusados.A 

Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

ao acusado Romário, a qual foi devidamente paga, sendo 

consequentemente o flagrado posto em liberdade. O acusado Ewerton foi 

posto em liberdade pela Autoridade Policial sem o pagamento de fiança, 

pois informou não ter condições para tanto.Em vista dos autos, o Ministério 

público pugnou pela homologação dos flagrantes.Entretanto requereu que 

fosse declarada ilegal a fiança arbitrada e a soltura do acusado Ewerton. 

Relatei o necessário. Decido.A prisão em flagrante não padece de 

qualquer vício que a inquine de nulidade.Caracterizada a situação de 

flagrância pelo art. 302 do CPP, vez que a polícia deu voz de prisão aos 

acusados no momento em que foram abordados em policiamento de rotina, 

tendo sido localizada uma arma artesanal e munições calibre 22 no interior 
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do veículo, em consonância com o disposto nos artigos 302 e 303 da Lei 

Processual Penal.Em relação ao acusado Romário não se vislumbra 

qualquer irregularidade na fiança arbitrada pela autoridade policial ao 

acusado, exceto pelo fato de que, conforme manifestação Ministerial, a 

guia de recolhimento não foi acostada o feito.Já em relação ao acusado 

Ewerton, assiste razão o Parquet. Notadamente pela própria redação do 

artigo 325, §1º, I combinado com o art. 350, ambos do CPP, pode-se 

observar que compete tão somente à Autoridade Judiciária à concessão 

da liberdade provisória ao acusado sem condicioná-la ao pagamento da 

fiança, ao passo que o próprio art. 350 prevê que a liberdade neste caso 

será condicionada a outras medidas cautelares, que somente poderão ser 

imposta pelo Judiciário.Outrossim, quanto à fixação abaixo do mínimo legal 

da fiança, embora o inciso II do §1º do art. 235 permita a redução da 

fiança pela autoridade que está a impondo, esta redução encontra limites 

em 2/3 do valor mínimo (1 salário mínimo), valor este que à época do fato 

seria de R$ 262,66, de modo que a fiança arbitrada pelo Douto Delegado é 

ilegal.Doutra banda, verifico que os delitos cometidos pelo acusado, bem 

como, as informações contidas nos autos não são suficientes a ensejar a 

decretação da prisão preventiva. O simples juízo valorativo sobre a 

gravidade genérica dos delitos imputados ao denunciado, ou o clamor 

social, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão 

cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da 

configuração dos requisitos do art. 312 do CPP.Não restam, preenchidos 

os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, sendo 

seus requisitos (materialidade e indícios de autoria) e fundamentos 

(garantia da ordem pública) nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a 

concessão de liberdade provisória ao acusado pelo crime objeto do auto 

de prisão em flagrante é medida que se impõe. Entendo necessário, 

portanto, a aplicação das seguintes medidas cautelares substitutivas da 

prisão para vinculá-lo à este juízo e acautelar o meio social:a)Não se 

ausentar da comarca sem prévia comunicação do juízo;b) Informar ao 

juízo qualquer alteração de seu endereço.Deixo de aplicar medida 

alternativa da fiança, em vista de já ter o acusado afirmado perante à 

Autoridade Policial que não possui condições para o pagamento.Por todo o 

exposto DECLARO ILEGAL a fiança arbitrada pela autoridade policial, ao 

flagranteado Ewerton Bet Ferreira, nos termos do artigo. 322 do CPP. 

HOMOLOGO a prisão em flagrante e no mesmo ato CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao acusado EWERTON BET FERREIRA, devidamente 

qualificado nestes autos, condicionadas ao cumprimento das medidas 

cautelares retro mencionadas. Quanto ao acusado Romário Augusto 

Martins HOMOLOGO sua prisão em flagrante, devendo este, no entanto, 

permanecer em liberdade, face a fiança prestada.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público.Às providências, cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Oficie-se à Corregedoria da Policia Civil encaminhando cópias 

destes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 03 de julho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14997 Nr: 226-87.2003.811.0108

 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: ELSON VILELA MARQUES, Alvani Soares Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia Lago 

Mazzonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heber Pereira Bastos - OAB:MT 

13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Vanderval Queiroz Vieira Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO DE 

MATOS BORGES, para devolução dos autos nº 226-87.2003.811.0108, 

Protocolo 14997, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57590 Nr: 950-03.2017.811.0108

 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: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raúl Fernando Fidel Gonzalez Oróstica, 

Catarina Biúdes Gonzalez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Eduardo Fonseca Villela - OAB:9973

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

EDSON SALLES DE SOUZA , OAB 21382/O , com carga do presente feito, 

para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23926 Nr: 194-38.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSÉ TIRLONI, Roseli Bonissoni Tirloni, 

Reinaldo Tirloni, CEZAR ROBERTO TIRLONI, ELZA SALETE ZUFFO 

TIRLONI, ELZIRA PEROTTONI TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casati - OAB:19724/0, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:18870/O, 

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2214-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Heber Pereira Bastos - 

OAB:MT 13.698

 (....).O pedido deve ser acolhido. Com efeito, cediço que para a 

comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de 

entorpecentes é imprescindível a constatação segura da natureza da 

substância apreendida, o que, obviamente, se tem com a confecção e 

juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo.O laudo preliminar, por 

sua vez, se presta à constatação de indícios da materialidade do delito e 

não se mostra suficiente como prova eficaz para tal finalidade, cuja 

ausência gera a incerteza para prolação de um édito 

condenatório.Exatamente nesse sentido, segundo o disposto no § 1º do 

art. 50 da Lei 11.343/06, o exame preliminar de constatação da droga é 

realizado para sustentar, inicialmente, a lavratura do auto de prisão em 

flagrante e/ou da instauração do procedimento de investigação.O auto de 

constatação provisório não tem o condão de substituir a prova técnica 

especializada de forma a gerar certeza do caráter toxicológico da 

substância apreendida. Somente o laudo toxicológico, subscrito por 

peritos oficiais, que se vale de aparelhamento técnico adequado e utilizam 

método de exame científico, poderá comprovar que a substância 

apreendida é mesmo aquela considerada entorpecente ou causadora de 

dependência física ou psíquica.No caso dos autos, nota-se que a 

diligência já foi determinada por este juízo, sem que fosse cumprida pela 

Autoridade Policial.Deste modo, converto o julgamento em diligência e 

determino que seja requisitado da Autoridade Policial e da Politec, no prazo 

impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, o laudo definitivo de constatação 

da droga apreendida.Advirta-se a autoridade policial a urgência dos 

presentes autos, especificamente por se tratar de réu preso, sendo 

imprescindível o cumprimento do prazo estabelecido, sob pena de 

responsabilidade.Com a juntada do laudo aos autos, vista ao Ministério 
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Público e à Defensoria, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas.Intime-se. 

Cumpra-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 03 de julho de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58995 Nr: 1716-56.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGA, MGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1716-56.2017.811.0108 – CÓDIGO: 58995

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTO.

Indefiro, por ora, o pedido retro (p. 32).

Considerando que o executado se manifestou nos autos (pp. 24/27), bem 

como apresentou comprovantes de depósito dos alimentos executados (p. 

30), abra-se nova vistas ao Ministério Público para que se manifeste 

especificamente quanto à ocorrência do pagamento da dívida.

Após, conclusos para deliberação.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26962 Nr: 1566-85.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1566-85.2011.811.0045 – CÓDIGO: 26962

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REQUERENTE: MARIA APARECIDA ARCANJO MESSIAS

 REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VISTOS.

Verifica-se dos autos que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente às pp. 198/199, conforme manifestação 

exarada à p. 200/verso, motivo pelo qual HOMOLOGO O CÁLCULO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Com efeito, expeça-se o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) 

referente às verbas previdenciárias e honorários advocatícios, em favor 

da exequente e seu patrono, de acordo com os cálculos de pp. 198/199.

 Instruam-se os expedientes com os documentos necessários, 

encaminhando-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61249 Nr: 3135-14.2017.811.0108

 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: Cristiangela Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, INDEFIRO, portanto, a antecipação da tutela pretendida. No 

mais, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstram que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima 

exposto é que, à luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, 

dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, 

§ 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu 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 

instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Ante o exposto, designo o dia 19 de julho de 2018, às 13h30min, 

para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26731 Nr: 1335-58.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1335-58.2011.811.0108 – CÓDIGO: 26731

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista manifestação da parte autora (p. 120) e apresentação de 

novos cálculos (pp. 121), intime-se o INSS, para se manifestar sobre os 

novos cálculos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48343 Nr: 756-71.2015.811.0108

 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: Lucio Francisco Luetkmeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26642 Nr: 1246-35.2011.811.0108

 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: Joao Erani Rotili

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1246-35.2011.811.0108 – CÓDIGO: 26642

AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE

 VISTOS.
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Conforme Acórdão proferido nos autos (pp. 115/116), intime-se o 

requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresente aos autos 

requerimento do benefício na via administrativa.

Após, intime-se o INSS, para se manifestar no mesmo prazo aludido.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61203 Nr: 3096-17.2017.811.0108

 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: ONORIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - OAB:MT/24.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 1955-31.2015.811.0108

 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: ANTONIO JOSÉ HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22639 Nr: 495-19.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC LEMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, tendo em vista que não se trata mais de direito personalíssimo, 

e sim de direito patrimonial, defiro o pedido de p. 121, e determino que se 

faça a HABILITAÇÃO nos autos da cônjuge supérstite no presente feito, 

para que possa receber o valor ora em execução. Retifique-se a capa dos 

autos, fazendo constar Alice da Silva Ferreira, no pólo ativo da demanda. 

No mais, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução (pp. 146/151), 

bem como o cálculo que a instrui (pp. 151/152), na forma do artigo 535, do 

CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58782 Nr: 1586-66.2017.811.0108

 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: JOAO PAULO PRESTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53551 Nr: 1355-73.2016.811.0108

 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: EDSON DANIEL ZABATKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados.Intime-se a parte 

requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os quesitos a 

serem respondidos pelo expert. Encaminhem-se ao expert os quesitos 

formulados nos autos (p. 49/50), juntamente com cópias da petição inicial. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63524 Nr: 1356-87.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 
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INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS DA LUZ, CARLOS 

IGNACIO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1356-87.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63524

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

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.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63536 Nr: 1366-34.2018.811.0108

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMARTE BARBOSA FILHO, LUCIENE SALVADOR 

MENDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1366-34.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63536

INTERPELAÇÃO JUDICIAL

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

inicial, a fim de comprovar o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 385-73.2016.811.0108

 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: JCB, IMBB, MHBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 385-73.2016.811.0108 – CÓDIGO: 51666

AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

ajuizada por JOSÉ CARDOSO BONFIM e ISABEL MARIA BARBOZA 

BONFIM em face de GILBERTO CARVALHO DE FARIAS.

Verifica-se em petitório retro (p. 62), que em contato com os requerentes, 

informaram estarem residindo no município de Liberato Salzano/RS, 

juntamente com o menor, requerendo a remessa dos autos a Comarca de 

Liberato Salzano/RS.

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de alimentos e os autores possuem a guarda fática 

do menor, atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao 

determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá 

ser remetido à Comarca de Liberato Salzano/RS.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Liberato Salzano/RS, atual residência do menor e seus avós maternos, 

detentores de sua guarda fática.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 54992 Nr: 2145-57.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMCB, DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2145-57.2016.811.0108 – CÓDIGO: 54992

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por 

DARLEANE MATIAS COSTA em face de ANTONIO BRUNO DA SILVA.

Verifica-se em petitório retro (p. 41), que em contato com a requerente, 

informou estar residido no município de Ipiranga do Norte/MT, juntamente 

com o menor, tendo em vista que citado município pertence à Comarca de 

Sorriso/MT, requer remessa dos autos a Comarca de Sorriso/MT.

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de alimentos e a autora possui a guarda do menor, 

atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao determinado no 

art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá ser remetido à 

Comarca de Sorriso/MT.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Comarca de Sorriso/MT, atual residência do menor e sua genitora.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61929 Nr: 385-05.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASVDS, MWP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 385-05.2018.811.0108 – CÓDIGO: 61929

AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA 

ajuizada por ROSA MARIA PINHEIRO em face de ALEX SANDRO VICENTE 

DA SILVA e MURIEL WESLAYNE PINHEIRO.

Verifica-se em petitório de p. 29 que a parte autora requereu a remessa 

dos autos para o município de Colider/MT, local onde passou a residir com 

suas netas.

Ademais o membro da Defensoria Pública da Comarca de Tapurah 

manifestou-se requerendo a remessa dos autos ao juízo competente da 

comarca de Colider/MT (p. 32).

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de guarda da menor e a autora possui a sua guarda 

fática, atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao 

determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá 

ser remetido à Comarca de Colider/MT.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Comarca de Colider/MT, atual residência da menor e sua avó materna 

detentora de sua guarda fática.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 495-73.2018.811.0085

 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: DONIZETE RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de JUSTIFICAÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

25/07/2018 com início às 17:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50010 Nr: 993-19.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO OMAR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20.031

 Certifico e dou fé que neste ato passo a intimar a parte requerida para 

que retire a Carta precatória expedida, bem como para que proceda o seu 

cumprimento.

Publicado no DJE nº _____ em ____/____/_____.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT-3099, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995/ MT, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva ao acusado Romário Pereira do 

Nascimento dos Santos, mantendo a decisão que decretou a prisão 

preventiva, pelas razões e motivos já expostos. Ante as manifestações de 

fl. 258 e fl. 261, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

cumpra-se a decisão de fls. 234/234-v.CIÊNCIA ao MPE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 1679-55.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BASTOS NETO - 

OAB:OAB/MA 15353, JÔNATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - 

OAB:OAB/MA nº 17487, LEONARDO CASTRO FORTALEZA - 

OAB:OAB/MA 14.294, RENATO COELHO CUNHA - OAB:OAB/MA 10.445

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva ao acusado Josimar Almeida Ferreira, 

mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e 

motivos já expostos.Considerando a certidão de fl. 125, DETERMINO a 

intimação do douto causídico constituído pelo acusado, para que aporte 

aos autos a resposta à acusação, no prazo legal.Transcorrido in albis o 

prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE pessoalmente o 

acusado para constituir novo advogado, ou, se não tendo condições, 

manifeste seu desejo de se ver patrocinado por um advogado dativo, 

devendo o Sr. Meirinho CERTIFICAR. Em caso de nova inércia COMUNIQUE 

a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) acerca do abandono de causa 

(art. 34, inciso XI, Lei n. 8.906/1994) praticado pelo causídico do acusado 

Josimar Almeida Ferreira, para tomar as providências que entender 

cabível.CIÊNCIA ao MPE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62532 Nr: 1371-62.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 1371-62.2017.811.0085 (Código 62532)

Réu: João Paulo de Souza

Vistos.

Levando-se em consideração que a acusação apresentou MEMORIAIS 

ESCRITOS em sede de solenidade de instrução, INTIME-SE, novamente, o 

acusado João Paulo de Souza, por seu advogado para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, ou, se 

não tendo condições, manifeste seu desejo de se ver patrocinado por um 

advogado dativo, devendo o Sr. Meirinho CERTIFICAR.

 Em caso de nova inércia COMUNIQUE a OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil) acerca do abandono de causa (art. 34, inciso XI, Lei n. 8.906/1994) 

praticado pelo causídico do acusado João Paulo de Souza, para tomar as 

providências que entender cabível.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37108 Nr: 1244-08.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FOGAÇA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Autos n° 1244-08.2009.811.0085 (Código 37108)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Valdeci Fogaça Flores

Vistos.

Considerando o petitório de fl. 364, nomeio o douto causídico Hélio Pereira 

de Souza – OAB/MT n. 13.911 para patrocinar os interesses do réu junto 

ao Superior Tribunal de Justiça, arbitrando em seu favor honorários 

advocatícios no valor R$ 4.173,60 (quatro mil e cento e setenta e três 

reais e sessenta centavos), em conformidade com a tabela de honorários 

da OAB/MT.

INTIME-SE o causídico da presente nomeação, bem como para que o 

mesmo manifeste-se no que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63257 Nr: 205-58.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUILIAN EMERSON DA SILVA, LUIZ FELIPE DE 

PAULA, GIOVANI FRANCISCO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT 

Nº 8403

 Processo nº 205-58.2018.811.0085 (Código 63257)

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa 

aos acusados Giovani Francisco Barboza e Luiz Felipe de Paula a prática, 

em tese, do delito capitulado no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código 

Penal (Luiz Felipe de Paula) e artigo 180, caput, do Código Penal (Giovani 

Francisco Barboza).

Citados, os acusados informaram que não possuem condições financeiras 

para constituírem advogado nos autos e pugnaram pela nomeação de um 

advogado dativo (fl. 104 e fl. 111).

Assim, considerando que os acusados informaram serem 

hipossuficientes, nomeio o ilustre advogado Dr. Max Alei Goulart, para 

patrocinar a defesa dos aludidos, arbitrando honorários conforme tabela 

mínima da OAB/MT (10URH – correspondente a R$ 8.965,07).

Intime-se da nomeação, bem como para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A do Código de Processo 

Penal).

Considerando que o acusado Huilian Emerson da Silva informou possuir 

advogado constituído, sendo o Dr. Allan de Barros dos Santos, 

DETERMINO a intimação do mesmo para responder à acusação por 

escrito, no prazo legal, bem como regularizar a representação processual 

do acusado.

 Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50810 Nr: 731-35.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 Isto posto, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA 

ESTATAL E JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apenado RUDINEI 

RIBEIRO, com fulcro nos artigos 107, IV, artigo 109, V e artigo 110, todos 

do Código Penal.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Terra Nova do Norte, 02 de julho de 

2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58135 Nr: 436-56.2016.811.0085

 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: AAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDL, ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 Ante o exposto, constatada a negativa de paternidade do requerido, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas.A título de 

honorários advocatícios, arbitro o importe de 06URH ao douto causídico 

Arlon de Souza Porto, devendo a Secretaria de Vara expedir a r. 

certidão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Notifique-se o representante do Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Terra Nova do 

Norte, 02 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37107 Nr: 1134-09.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOPES DE CARVALHO, VALDIR ROSA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 Processo nº: 1134-09.2009.811.00985 (Código 37107)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autor do Fato: Aldo Lopes de Carvalho e Valdir Rosa dos Santos

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada a fim de apurar o delito previsto no 

artigo 171, caput, do Código Penal, praticado em tese por ALDO LOPES DE 
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CARVALHO e VALDIR ROSA DOS SANTOS, devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 161, foi certificado o cumprimento integral das condições impostas 

ao réu Aldo Lopes de Carvalho.

Já às fls. 165, foi juntado ao feito ficha de controle de cumprimento de 

condições oriundo do réu Valdir Rosa dos Santos.

Às fls. 166/167, o representante do Ministério Público manifestou pela 

revogação do benefício anteriormente concedido (fls. 121), ante o 

descumprimento da suspensão condicional.

Sentença às fls. 169 declarando extinta a punibilidade do autor do fato 

Aldo Lopes de Carvalho, ante o cumprimento integral das medidas 

impostas.

Às fls. 172/174 aportou aos autos a justificativa do autor do fato Valdir 

Rosa dos Santos, ante o descumprimento das condições impostas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não acatamento 

da justificativa apresentada, com a revogação da suspensão condicional 

do processo e o prosseguimento do feito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Não tendo o autor do fato cumprido com as condições que lhe foram 

impostas por ocasião da suspensão condicional, nos termos do artigo 89, 

§ 3º da Lei n. 9099/95, revogo tal benefício e determino o prosseguimento 

do feito.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 19/09/2018, às 

16h40min por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se o acusado, o advogado, e as vítimas/testemunhas arroladas.

Outrossim, certifique-se a Secretaria de Vara quanto a tempestividade da 

resposta escrita apresentada às fls. 95/99. Caso seja ela intempestiva, 

determino, desde já, o seu desentranhamento.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Itaúba, 02 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50513 Nr: 425-66.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, e, em consequência DETERMINO com 

urgência que a Secretaria de Vara promova o traslado da certidão de óbito 

do réu que encontra-se acostado nos autos cód. 57027.Mantenho os 

demais termos da r. decisão.Às providências.Terra Nova do Norte, 02 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56064 Nr: 762-50.2015.811.0085

 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: RONIMAR DA SILVA MOREIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELINO FELIZARDO DE CAMARGO

 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: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos. Considerando o pedido de redesignação da presente audiência, 

apresentado pela defesa do requerido, designo nova data para a 

audiência, sendo o dia 04 de setembro de 2018, às 16:00 horas. Concedo 

o prazo de 05 dias para a defesa comprovar nos autos a impossibilidade 

de comparecimento nesta solenidade. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63129 Nr: 140-63.2018.811.0085

 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: JCDOB, CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico a existência de incongruência grave que 

deve ser sanada, pois a pretensão econômica do requerente não reflete o 

valor dado à causa.

No caso em epígrafe a parte requerente pretende realizar a partilha de 

bens que ultrapassam, sem sombra de dúvidas, o valor irrisório de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), atribuído à causa.

 É cristalino no ordenamento jurídico que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com 

eventual deferimento do pedido. Logo, o valor atribuído à causa deve ser o 

correspondente ao valor total do patrimônio, e não o valor ínfimo e 

meramente fiscal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou 

desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor 

entendimento jurisprudencial:

 “As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o 

magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor 

manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico’ 

(STJ-3ª Turma, REsp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.9.02, não 

conheceram, v.u., DJU 14.10.02, p. 225). No mesmo sentido: RSTJ 

137/314, maioria.” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código 

de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. p. 346/347).

Sendo assim, sob pena de indeferimento da inicial, deverá o requerente 

emendar a inicial, atribuindo a causa o valor adequado para amparar a 

pretensão posta em juízo.

Isto posto, DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo à causa o valor de acordo com a 

pretensão econômica material deduzida na exordial, ocasião em que 

deverá efetuar o recolhimento das custas remanescentes.

 Devidamente recolhida as custas remanescentes, DÊ-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público Estadual para manifestação, devendo os autos 

retornarem conclusos com urgência.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60873 Nr: 367-87.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O, FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - 

OAB:24284/O, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 CERTIFICO e dou fé, que nesta data passo a intimar a PARTE REQUERIDA 

acerca do dispositivo da sentença de fls. 86, abaixo transcrita:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição 

inicial, para o fim de: a) DECRETAR o divórcio do casal Marines de Mello 

Coser e Nadir Antonio Coser, ‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da 

CRFB/88, alterado pela Emenda Constitucional de n.º 66/2010 e, como 

corolário, DETERMINAR que a cônjuge virago volte a utilizar o nome de 

solteira, qual seja: Marines de Mello [art. 1.571, § 2.º do Código Civil de 

2002 c/c o art. 25, parágrafo único da Lei n.º 6.515/1977]; b) 

HOMOLOGAR o acordo firmado entre as partes litigantes; c) DECLARAR 
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encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o mérito do 

processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 804-31.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Marcelo Dias Teodoro, pela prática, em tese, dos 

delitos capitulados no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, 

todos da Lei nº 11.343/2006.

Regularmente notificado, na forma do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o 

acusado apresentou defesa prévia (fls. 64/66).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

In casu, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam 

sobejamente demonstrados nos elementos inquisitoriais coligidos, 

notadamente os depoimentos de testemunhas, apreensão de 34 gramas 

de substancia análoga à pasta base de cocaína e Laudo Pericial 

Criminalístico; inexistindo qualquer argumentação para afastar o princípio 

do in dubio pro societate, incidente no momento da propositura da ação 

penal.

Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP

Isto posto, RECEBO a denúncia, na forma em que foi posta em Juízo, vez 

que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.

Cite-se pessoalmente o acusado, com observância das formalidades 

legais.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 24 de julho de 

2018, às 16:00 horas. (Lei nº 11.343/2006, art. 56).

 Procedam-se às comunicações pertinentes, nos termos do artigo 1.373, 

III, da CNGC.

Intimem-se Ministério Público, o acusado, o advogado de defesa e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 387-25.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 Vistos.

Trata-se de ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Publica do 

Estado de Mato Grosso em face de Manoel Rodrigues de Freitas Neto, 

ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 11.

No entanto, conforme petição de fls. 41, a parte exequente requereu a 

extinção da ação pela desistência, alegando que houve o cancelamento 

da CDA 20102395.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

impugnação por parte do executado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 270-29.2013.811.0085

 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: EDENILSON EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAPOSO BRAGA

 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: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10.129 OAB/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a o 

advogado(a)do(s) REQUERIDO para apresentar os MEMORIAIS FINAIS, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59381 Nr: 1070-52.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SCHMELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca da contestação juntado aos autos 

á(s) fls.61-67, no prazo de legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-94.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERNARDO KLAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-79.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERNARDO KLAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-64.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MARTIMIANO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 23 de agosto de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-49.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MARTIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 23 de agosto de 2018 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-34.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MARTIMIANO (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)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h00min.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-79.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JAKSON PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE TERRA NOVA DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO - PJE Audiência 

de conciliação dia 26 de JULHO de 2018, às 14h00min Dados do 

processo: Processo: 1000002-79.2018.8.11.0085; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MOACIR JAKSON PERIN Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): Procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PARTE PROMOVIDA, nos termos do processo 

abaixo identificado, 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 para comparecer na audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de julho de 2018, às 14h00min, no 

fórum desta Comarca, INTIMANDO-O ainda do inteiro conteúdo da decisão 

(cópia anexa) proferida nos autos que deferiu o pedido liminar de 

exclusão do nome do Promovente dos bancos de restrição SPC/SERASA, 

abstendo-se ainda de gerar novas cobranças oriundas do contrato 

discutido nos presentes autos. ADVERTÊNCIA(S): a) Havendo 

desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC 

§5º do artigo 334). b) 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. c) 

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Terra Nova do Norte - MT, 

Quarta-feira, 04 de Julho de 2018 Aline Schorro Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Cloves Felicio Vettorato - 1000 - Bairro: 

Centro, Cidade: Terra Nova do Norte-MT Cep:78505000 - Fone: 

(66)3534-1740.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63901 Nr: 279-39.2018.811.0077

 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: Ana Maria Rodrigues Tomichá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gregória Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Retiro o feito da pauta de audiências.

Considerando o óbito da interditanda, conforme demonstrado pelo 

advogado dativo às fls. 25/26, inviável o prosseguimento do feito, ante a 

perda superveniente do interesse de agir.

Posto isso, sendo ação de caráter intransmissível, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX do 

Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Processos isentam de custas processuais.

Arbitro a título de honorários advocatícios proporcionais em favor do 

advogado dativo Mauro Paschoal Crema, OAB/MT nº 19499, no valor 

consistente em 1 URH que perfaz a quantia de R$ 896,51, conforme tabela 

de honorários da OAB/MT atualizada em fevereiro de 2018, servindo o 

presente termo como certidão de honorários para fins de execução.

P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61002 Nr: 530-91.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Jose de Lima, Sidinei Ferrari de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar de Aquino 

Taques - OAB:12026/O, Liomar Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista à Defesa do Réu Daniel 

José de Lima para, no prazo legal, apresentar as Razões ao Recurso de 

Apelação, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58804 Nr: 604-82.2016.811.0077

 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: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Josimeire 

Profeta da Cruz, Arlindo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO SCHNELL 

NOTHEN JUNIOR, para devolução dos autos nº 604-82.2016.811.0077, 
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Protocolo 58804, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 413-66.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGdA, CAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marques de Campos 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e.t.

Revogo o penúltimo parágrafo da decisão retro, vez que não fora deferida 

a liminar pleiteada.

Prossiga-se o feito com a intimação das partes para a audiência de 

conciliação designada.

Cumpra-se.

Sentença

Processo: 407-64.2015.811.0077 Código: 56003 Vlr Causa: R$ 50.000,00 

Tipo: Cível

Espécie: 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

 Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Polo Passivo: JOÃO BATISTA MACEDA Hora Certa: Não Urgente:

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Requerente), 

Endereço: Parte Sem Endereço (aguardando Regularização) e JOÃO 

BATISTA MACEDA (Requerido(a)), Cpf: 88509230153, Rg: 1.274.871-4, 

Filiação: Pedro Gouveia Maceda e Leozita Batista de Oliveira, data de 

nascimento: 29/05/1979, brasileiro(a), natural de Fernandopolis-SP, 

comerciante, Telefone 9927-2818, Endereço: Sítio Jatobá, Bairro: Gleba 

Jatobá, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000.

SENTENÇA. Vistos e etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

propôs a presente ação civil pública com pedido de liminar em face de 

João Batista Macedo sustentando, em apertada síntese, que: "...o 

requerida foi autuado pela conduta ilícita praticada contra o meio ambiente 

zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, mais 

especificamente no interior da propriedade rural de sua propriedade, 

porque extraiu aproximadamente 10 (dez) árvores de área localizada no 

interior do Parque Estaduak Ricardo Franco, ou seja, dentro de unidade de 

conservação integral." Devidamente citado, deixou transcorrer in albis o 

prazo para oferecer contestação.. É o relatório. Decido. Cabe-se o 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, com base no art. 355 do Código de 

Processo Civil: Art. 355 O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver 

necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. Inicialmente é de se ressaltar que conforme reiterada 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o Ministério Público "tem 

legitimidade para propor ação civil pública em defesa do meio ambiente, e 

de outros interesses difusos e coletivos. Precedentes: REsp nº 

725.257/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 14.05.2007, REsp nº 

397.840/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 13.03.2006, REsp nº 

265.300/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 02.10.2006 (AgRg no 

REsp 021852/SP Agravo Regimental no Recurso Especial 2008/0003266-6 

– Ministro Francisco Falcão – Primeira Turma – j. 3.4.2008). No que diz 

respeito ao mérito entendo que o pedido constante da inicial deve ser 

julgado procedente, conforme se passará a demonstrar. Conforme se 

evola do auto de infração acostado aos autos foi constatado que o 

requerido desmatou 10 arvores do interior do Parque Estadual Serra de 

Ricardo Franco, ou seja, em unidade de conservação em que não é 

possível qualquer atividade econômica de exploração dos recursos 

naturais. A Lei n. 6.938/81 que define a Política Nacional do Meio Ambiente 

consagra como um de seus objetivos a "à imposição, ao poluidor e ao 

predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, 

ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos" (artigo 4º, inciso VII). Ainda, é de se ressaltar que 

mesmo já tendo ocorrido a aplicação da penalidade administrativa a mesma 

não obsta a aplicação de o poluidor ser obrigado a indenizar ou reparar os 

danos causados ao meio ambiente, conforme previsto do artigo 14, § 1º. , 

da Lei n. 6.938/81. Por fim, no que se refere ao valor da multa observo que 

a Lei n. 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, vejamos: 

"Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade 

competente observará: I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos 

da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio 

ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da 

legislação de interesse ambiental; III - a situação econômica do infrator, no 

caso de multa". Prevê, ainda, o artigo 944, Código Civil: "Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver 

excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, é facultado 

ao Juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização" Nesse sentido, a 

jurisprudência: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. Na ação civil pública ajuizada 

pelo Ministério Público para apurar danos causados ao meio ambiente, 

diante da ausência de critérios objetivos para a fixação do quantum 

indenizatório, tal como prova pericial judicial, o valor deve ser arbitrado 

com base no princípio da razoabilidade, atentando-se sempre para a 

condição financeira do causador do dano" (Apelação cível nº 

1.0024.04.520885-7/001, rel. Des. Eduardo Andrade, j. 21/03/2006, p. 

31/03/2006). Em resumo, considerando a gravidade do dano e a situação 

financeira do infrator, entendo que a multa deve ser fixada em R$ 

15.000,00 já que é uma valor razoável e suficiente. Posto isso, julgo 

procedente o pedido contido na inicial da ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de contra Marlismar 

Leal ramalho da Silva o que faço aplicando a este multa no valor de R$ 

5.150,00 (quinze mil) a ser recolhida em favor do Conselho da Comunidade 

de Vila Bela da Santíssima Trindade para fins de política de 

conscientização ambiental junto aos recueprandos.. Outrossim, condeno o 

requerido a obrigação e fazer, consistente em recuperar a área 

desmatada, conforme laudo técnico a ser apresentado em liquidação de 

sentença. Confirmo os efeitos da liminar P. R. I. C.

Processo: 204-68.2016.811.0077 Código: 57856 Vlr Causa: R$ 1.000,00 

Tipo: Cível

Espécie: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa>Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento>PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 Polo Ativo: MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT e 

ANDERSON GLAUCIO DE ANDRADE

 Polo Passivo: MIRELY RAYLENY DURAN DA SILVA

 MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT (Requerente), 

CNPJ: 03214160000121, Endereço: Rua Drº Mário Correa, N° 205, Bairro: 

Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000, 

Complemento: Edifício da Prefeitura Municipal, ANDERSON GLAUCIO DE 

ANDRADE (Representante (requerente)), Cpf: 57216002172, Rg: 

1.131.165-7, brasileiro(a), Telefone 3259-1036, Endereço: Rua Doutor 

Mário Correia -. Prefeitura Municipal, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000, MIRELY RAYLENY DURAN DA 

SILVA (Requerido(a)), Filiação: Ananias Francisco da Silva e Nemezia 

Duranda da Silva, data de nascimento: 13/02/1996, brasileiro(a), natural de 

Vila Bela-MT, menor/estudante, Endereço: Av. São Luiz, S/n°, Bairro: 

Centro, Cidade: Vila Bela-MT, CEP: 78245000 e CARINA CRISTINA 

FRANÇA SOARES (Advogado do Autor), Cpf: 03538049165, OAB: 

17.659/0, Endereço: Rua Cruzeiro do Sul, N° 158, Bairro: Jardim Aeroporto, 

Cidade: Vila Bela da Ss. Trindade-MT, CEP: 78245000.

SENTENÇA.

Vistos, etc. MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 

qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de reintegração de posse 

em desfavor de MIRELY RAYLENY DURAN DA SILVA, também qualificada, 

objetivando a reintegração de posse do imóvel casa 07, quadra 90, Núcleo 

Habitacional Vida Nova, nesta urbe. Alega que referido imóvel foi cedido 

ao Sr. Aristode de Brito Meira por meio de programa habitacional, mas que 

após seu óbito a requerida invadiu o imóvel e se recusa a sair de lá. A 

liminar foi deferida às fls. 73/75 e foi cumprida às fls. 79. Citada a ré, 

decorreu o prazo legal sem resposta, consoante certidão de fls. 89. É o 

relatório. DECIDO. Em razão da revelia da ré, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil. 

A ré foi devidamente citada e não apresentou resposta, incorrendo em 

revelia, razão pela qual devem ser tidos como verdadeiros todos os fatos 

narrados na exordial. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente 
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AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta pelo MUNICÍPIO DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE em desfavor de MIRELY RAYLENY 

DURAN DA SILVA para, confirmando a liminar, determinar em definitivo a 

reintegração da posse da parte autora no imóvel descrito na inicial. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios que arbitro equitativamente no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), em razão do baixo valor da causa. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

Processo: 197-76.2016.811.0077 Código: 57828 Vlr Causa: R$ 2.836,80 

Tipo: Cível

Espécie: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Proced imento  de  Conhec imen to>Processo  de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Polo Ativo: ALESSANDRA ORTIZ GOMES

 Polo Passivo: ASSIS BEZERRA PEREIRA

 ALESSANDRA ORTIZ GOMES (Requerente), Cpf: 04958529101, Rg: 

2.444.970-9, Filiação: Hugo Celso Gomes e Marcia Ortiz, data de 

nascimento: 24/09/1980, brasileiro(a), natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 9224-3749, Endereço: Sítio 

São Jorge, Bairro: Zona Rural, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78245000, Complemento: Próximo a fazenda da Srª 

Kune Gunde e ASSIS BEZERRA PEREIRA (Requerido(a)), brasileiro(a), 

Telefone (65) 9631-8124, Endereço: Sítio Ponto Final, Bairro: Toca do 

Coelho, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000, 

Complemento: Próximo a antiga escola.

SENTENÇA. Vistos, etc. Considerando que a parte autora deixou de 

atender o despacho de fl. 58-v, posto que se encontra em local incerto e 

não sabido (fl. 61), julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil. Autorizo o 

desentranhamento de documentos, se for o caso. Custas pela parte 

autora, que é isenta. Autorizo o levantamento das penhoras porventura 

existentes nos autos. P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com baixa na distribuição.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102927 Nr: 799-60.2014.811.0102

 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): CARLOS PLA DA SILVA, YARA CONCEIÇÃO 

BERNARDES PEREIRA, CLAITON PLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Intimar os (as) Advogados (as) das partes, acerca da designação da 

Audiência de conciliação para o dia 15 de agosto de 2018, às 14h40min, 

neste Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIEM O COMPARECIMENTO 

DOS REQUERIDOS à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67128 Nr: 25-40.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT- 5.465, evair fabiane - OAB:19939, LUIZ IORI - OAB:7865

 Certifico e dou fé que, nos termos do item 1.27.14.2.3 do Provimento nº 

92/2014-CGJ, os presentes autos foram integralmente digitalizados, 

passando, a partir desta data, a tramitar nesta Corte de Justiça pela via 

digital (eletrônica), os quais permanecem com a mesma numeração e 

código, sendo que a parte física dos autos será arquivada em pasta 

própria no setor de arquivo da secretaria.

Certifico ainda que, em atenção ao item 1.27.14.2.4 do provimento 

supracitado, devem as partes manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse em manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos nº: 457-10.2018.811.0102

 Código n°:121196

Vistos em correição.

Diante da certidão de ref. 153, INTIME-SE a Defensoria Pública para que 

informe se insiste na inquirição da testemunha Cleverson Machado de 

Oliveira, sendo que, em caso positivo, deverá indicar o atual endereço da 

testemunha, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em caso negativo, desde já, HOMOLOGO a desistência da inquirição da 

testemunha, e declaro encerrada a instrução processual, pelo que DÊ-SE 

vista as partes para apresentação de memoriais escritos no prazo legal, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

 CANCELO a solenidade designada nos autos, uma vez que a única 

testemunha a ser inquirida não foi localizada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118726 Nr: 2332-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 Autos nº: 2332-49.2017.811.0102

 Código n°: 118726

Vistos em correição.

Considerando que o réu reside na atualmente na Comarca de Itaituba – PA, 

bem como ante a informação de que não detêm condições para 

comparecer a audiência designada nesta Comarca de Vera/MT, DEFIRO o 

pedido de ref. 59, pelo que DEPREQUE-SE o interrogatório do denunciado 

àquela comarca.

 De outro lado, uma vez que as testemunhas arroladas em comum pelas 

partes, não foram localizadas (ref. 61), DETERMINO a intimação das partes 

para informarem se mantêm interesse na inquirição das testemunhas, e em 

caso positivo, os respectivos endereços. Prazo de 05 (cinco) dias.

Por consequência, CANCELO a audiência designada no presente feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122953 Nr: 1329-25.2018.811.0102

 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: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIONES DE OLIVEIRA, BRENO PANTOJA 

LEMOS, JOSÉ DA ROCHA, HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

LAERCIO BENFICA, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1329-25.2018.811.0102

 Código n°: 122953

Vistos em correição.

Em tempo, considerando a Portaria nº 856/2018/PRES/TJMT, que fixou o 

horário de expediente do dia 06/07/2018, das 07horas às 11 horas, em 

razão da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

de 2018, REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 

19 de Julho de 2018 às 09h40min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref.04.

 EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122806 Nr: 1251-31.2018.811.0102

 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: THIONES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, PAULO 

PINTO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, MATHIS HALEY - OAB:22.764, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1251-31.2018.811.0102

 Código n°: 122806

Vistos em correição.

Em tempo, considerando a Portaria nº 856/2018/PRES/TJMT, que fixou o 

horário de expediente do dia 06/07/2018, das 07horas às 11 horas, em 

razão da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

de 2018, REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 

19 de Julho de 2018 às 09h40min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref.17.

 EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67847 Nr: 736-45.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DO NASCIMENTO, CLAUDIO 

AMARO DO NASCIMENTO, LUIS CARLOS PINHEIRO, JONATAH JUNIOR 

BENASSI, LUIS MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 736-45.2008.811.0102

 Código n°: 67847

Vistos em correição.

Em tempo, considerando a Portaria nº 856/2018/PRES/TJMT, que fixou o 

horário de expediente do dia 06/07/2018, das 07horas às 11 horas, 

REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 03 de 

agosto de 2018 às 16h00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref.69.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116034 Nr: 1225-67.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE ZIMMER, ELENIR TEREZINHA 

ZIMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Autos nº: 1225-67.2017.811.0102

 Código n°: 116034

Vistos em correição.

Uma vez que decorrido o prazo do artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil, sem a apresentação de rol de testemunhas pelas partes, 

embora devidamente intimadas (ref. 31 e ref. 36), CANCELO a solenidade 

designada no presente feito.

 Assim, mantenham-me os autos conclusos para o julgamento no estado 

em que se encontra (art. 355, I, do CPC).

Às providências.

Vera/MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 514-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR PEDRO STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLI BALTAZAR LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 514-28.2018.811.0102

Código n. 121365

Vistos em correição.

Trata-se de ação cautelar de produção antecipada de provas, proposta 

por VALCIR PEDRO STRAPASSON em face de OLI BALTAZAR LERMEN, 

com pedido liminar, a fim de que seja realizada perícia no local, objeto da 

ação.

À ref. 39, a parte autora informou que houve a composição da ação em 

acordo extrajudicial, pelo que manifestou pela desistência da presente 

ação.

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

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.

Inobstante a extinção do feito, uma vez que pendente a complementação 

da diligência do oficial de justiça, conforme petição de ref. 43, INTIME-SE o 

requerente para que providencie a complementação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Custas processuais pagas. Sem honorários, uma vez que não houve 

contestação.

Após o trânsito em julgado, e devidamente pagos os valores da diligência, 

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, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117933 Nr: 2007-74.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

determino a REGRESSÃO, EM DEFINITIVO, DO REGIME ABERTO PARA O 

REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA imposta ao condenado 

ALEXSSANDRO AFFONSO TERTO.Assim, DESIGNO audiência admonitória 

para a data de 05 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14HORAS.Ciência ao 

Ministério Público.INTIMEM-SE defensor e o recuperando.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 171-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA APARECIDA 

TELES - OAB:17473

 Intimação do Advogado da parte Requerente, para no prazo de 15 

(quinze)dias, apresentar as razões finais escritas, nos termos do artigo 

364, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme Decisão proferida em 

29/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108766 Nr: 128-66.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da colheita do depoimento pessoal 

das partes, bem como da inquirição das testemunhas Estela de Almeida, 

José Inácio de Almeida e Ambrosio Francisco Schwade, na forma 

pleiteada no item “9” acima.

De outro lado, tendo em vista a natureza incontroversa do pleito, com 

fundamento no artigo 356, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

ANTECIPADA E PARCIALMENTE o mérito para DECLARAR a existência de 

união estável entre as partes no período de 2004 até 2015.

 No mais, HOMOLOGO a transação formalizada pelas partes nesta 

audiência, no que tange aos temas relativos à guarda da infante Luisi 

Anne Ely, ao direito de visitas do requerido, bem como aos alimentos, 

motivo pelo qual DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, em relação aos 

temas supracitados. Expeça-se o competente termo de guarda.

Em relação ao tema remanescente controvertido, a saber, partilha de 

bens, DECLARO ENCERRADA a instrução probatória. Desse modo, Dê-se 

vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, 

para a apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.

Na sequência, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h04min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Luana Alves Machado, Estagiária de Gabinete, 

digitei o presente termo.

Vera-MT, 29 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 193-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919, HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10.095/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência tácita da oitiva da testemunha Nair 

Maria Teixeira , uma vez que ausente nesta audiência nos termos do artigo 

455 §2°E 3° do CPC .

DEFIRO a juntada do substabelecimento apresentado pela advogada da 

autora. DEFIRO o pleito do item “8”, pelo que concedo ao réu o prazo de 5 

(cinco) dias para juntada de substabelecimento.

 No mais aguarde-se a juntada do laudo pericial, após o que as partes 

deveram se manifestar, apresentando memoriais finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 364§ 2° do CPC.

Por fim conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h53min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Luana Alves Machado, Estagiária de Gabinete, 

digitei o presente termo.

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.: 123273 Nr: 1466-07.2018.811.0102

 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): ARGEVEL ARMAZEM GERAL VERA LTDA., 

FELIPE BILIBIO, FERNANDO BILIBIO, RAFAEL BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1466-07.2018.811.0102

Código nº: 123273

 Vistos, etc.

I – Do pagamento da guia.

Embora a parte autora tenha juntado aos autos um comprovante de 

pagamento de custas judiciais (pág. 25), conforme certidão à ref. 02, não 

foi apresentada guia de recolhimento. Ainda, conforme documento juntado 

à pág. 147, em consulta ao site de arrecadação do TJMT, verifica-se que a 

guia relacionada a este processo está quitada.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue e comprove o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

II – Da assinatura digital

No mais, verifico que a assinatura digital foi autentificada no texto de 

alguns documentos juntados com a inicial, dificultando a leitura e 

compreensão dos referidos documentos. Assim, 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 o prazo acima concedido a parte autora sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 102997 Nr: 859-33.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA 

PEDROSO DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIEL MIRANDA DA SILVA, PAULO CEZAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fransciscato 

Sanches - OAB:2.321-b, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JR - 

OAB:MT 8384-B

 Autos nº: 102997

Código n°: 859-33.2014.811.0102

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido do autor à ref. 61, uma vez que postula a realização do 

georreferenciamento com o fito de regularizar sua posse e domínio da 

área, posse esta que ainda é objeto de discução nos embargos de 

terceiro movido por Paulo Cezar de Lima.

 Assim, CUMPRA-SE a decisão retro (ref. 47), devendo o feito aguardar o 

julgamento do recurso pelo E. Tribunal de Justiça, para posterior 

deliberação.

 EXPEÇA-SE o necessário no presente feito

 Vera-MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107052 Nr: 1061-73.2015.811.0102

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA MIRANDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse ponto, ressalto que a providência pretendida pelo nobre Defensor 

Público, na medida em que não se refere a ato relacionado ao impulso do 

processo, não encontra amparo no artigo 186, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Desse modo, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública (ref. 

71). Assim, INTIME-SE o Defensor Público a fim de que promova a defesa 

da parte nos autos ou demonstre que ela não se enquadra no perfil dos 

assistidos da instituição.Vera/MT, 04 de julho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114049 Nr: 420-17.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Processo n° 420-17.2017.811.0102Código n°: 114049Vistos, etc.Trata-se 

de ação sob o rito comum ajuizada por Arlete Luiz Lavolski em face de 

Simone Araújo de Ponte. Procedo ao saneamento do processo, na forma 

do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2016).Inicialmente, verifico que a parte requerida foi citada e 

intimada para comparecer a solenidade que aconteceria no dia 

17/04/2017. De acordo com o NCPC, realizada a audiência de conciliação, 

o prazo de 15 (quinze) dias para contestar inicia-se a contar da realização 

da solenidade. Todavia, verifico que a peça processual somente foi 

juntada aos autos em 01/06/2017.Ainda que se considere o prazo em 

dobro concedido a Defensoria Pública, que representa a requerida é de se 

constatar a intempestividade da peça,
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 22/2018 

 

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 permanência de Oficiais de 

Justiça de Plantão, durante o expediente forense;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de AGOSTO do corrente ano, que servirão 

indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 

 

Período: Dia 1º de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

AERRE FERREIRA BARCELOS 

BAZELICE XAVIER MENDES 

DARLEY CHAVES 

Período: Dia 2 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

ANTONIO CÉSAR SANTOS 

DUZELINA BENTO DA CRUZ 

ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

Período: Dia 3 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

JOEL FERREIRA DAS NEVES 

JOEL VARJÃO ROSA 

JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 6 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

JULIO CÉSAR GONTIJO 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO  

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 7 de AGOSTO de 2018 
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Oficial (a): 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA  

MILTON JOSÉ BARRETO  

REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 8 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

SANDRA CRISTINA BARRETO 

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

SIRLENE APARECIDA SILVA 

Período: Dia 9 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

SANDRO BATISTA PITALUGA 

UGO MARIANO DE SOUZA 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Período: Dia 10 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

ANTONIO CÉSAR SANTOS 

AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 13 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

BAZELICE XAVIER MENDES 

DARLEY CHAVES 

DUZELINA BENTO DA CRUZ 

Período: Dia 14 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO  

JOEL FERREIRA DAS NEVES 

JOEL VARJÃO ROSA  

Período: Dia 15 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

JORGE LUIZ DE MOURA 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO  

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 16 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

MILTON JOSÉ BARRETO 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA  

REJANE DIAS DE SOUZA 
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Período: Dia 17 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

SANDRA CRISTINA BARRETO 

SANDRO BATISTA PITALUGA 

Período: Dia 20 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

SIRLENE APARECIDA SILVA 

UGO MARIANO DE SOUZA 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Período: Dia 21 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

AERRE FERREIRA BARCELOS 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 22 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

DARLEY CHAVES 

BAZELICE XAVIER MENDES 

VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 23 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

DUZELINA BENTO DA CRUZ 

ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO  

JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 24 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

JOEL VARJÃO ROSA 

JORGE LUIZ DE MOURA 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 27 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL  

MILTON JOSÉ BARRETO 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 28 de AGOSTO de 2018 
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Oficial (a): 

REJANE DIAS DE SOUZA  

SANDRA CRISTINA BARRETO 

SANDRO BATISTA PITALUGA 

Período: Dia 29 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

VANDERLEI MATTE 

SIRLENE APARECIDA SILVA 

BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 30 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

UGO MARIANO DE SOUZA 

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 31 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a): 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

ANTONIO CÉSAR SANTOS 

 

Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser 

exercidas pelos Oficiais de Justiça designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 

 

Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu 

substituto ficar no plantão. Caso não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo 

próximo meirinho escalado, observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista 

da escala ficará de plantão na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo 

justificável, será substituído pelo penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, 

Matrícula nº 2324, ficará de plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo 

justificável, será substituído pelo segundo plantonista da escala. 

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 26 de junho de 2018. 

 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

                                               JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
      

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA 

O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – 
CEJUSC DA COMARCA DE JACIARA/MT 

 
EDITAL N.º 008/2018 

 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO VALTER 
FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA, Coordenador do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 
de abril de 2007, o Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e 
alterações posteriores, e o Provimento nº 15/2016-CM, torna pública a abertura do 
Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de 
vagas relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições:  

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de 

Apoio ao Teste Seletivo instituída pela Portaria n.º 80/2018-DF, de 27.6.18, 
composta pelos seguintes membros: 
 
Presidente: Valter Fabrício Simioni da Silva – Juiz de Direito Coordenador do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC; 
Secretária: Cátia Cirlene Bihain – Gestora Geral; 
Membro: Dionaire Pereira Bueno Vítor - Gestora Judiciária do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC; 
Suplente: Audyrlene Rocha Almeida – Gestora Administrativa. 

  
1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da 

função de Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se 
submeterem à prova de múltipla escolha. 

 
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de 
Servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder 
Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça. 

 
1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição 

de Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo 
empregatício e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, 
devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso. 
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2. DAS VAGAS 
 
2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao credenciamento de 01 

(uma) vaga para Conciliador do CEJUSC da Comarca de Jaciara insertas no 
Anexo I deste Edital, e de outras que vierem a surgir até a validade da seleção. 

 
2.2 Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem 

classificados para o cadastro de reserva também poderão ser aproveitados e 
nomeados para as vagas eventualmente existentes nas Varas e Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais da Comarca, caso seja do interesse do(a) 
respectivo(a) magistrado(a) responsável por aquela(a) unidade(s). 

 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 De acordo com o estabelecido nas Leis n.º 13.140/2015 (Lei de Mediação) e n.º 

9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei 
Complementar Estadual n.º 270/2007 e suas alterações posteriores, e nos 
Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do credenciamento os 
candidatos deverão atender as seguintes exigências:  

 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 
artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

 
c) Ser bacharel em Direito por Universidade com curso autorizado ou 

reconhecido pelo Ministério da Educação, e, preferencialmente, com mais de 
dois anos de formado; 

 
d) Ter idade mínima de 18 anos; 
 
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação 

de natureza cível;  
 
f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde 

pretenda exercer a função; 
 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa; 
 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca 
ou termo dela, bem como do risco de comprometimento ou necessidade do 
serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do item c. 

 
 
 
4. DA REMUNERAÇÃO 
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4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente 
indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto 
máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, 
previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de 
acordo com o movimento forense da Unidade: 
 

 
 
 

Audiências 
designadas para o 
conciliador no mês 

 
Valor do abono por audiência com: 

 

Presença das 
partes, com 
conciliação 
positiva 
 

Presença das 
partes, sem 
conciliação 
positiva 

Ausência do autor, do 
réu ou de ambos, 
devidamente citados 
e/ou intimados 
 
 

Até 50  0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100  0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150  0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150  0,5 UPF/MT 0,2  UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 
4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, 
sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 
 
4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se 
permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto. 
 
4.2.3. O candidato declara-se ciente e concorde com a sistemática de avaliação do 
desempenho qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei 
Complementar Estadual nº 270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 
513/2013. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
5.1 São atribuições do Conciliador: 
 

a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou 
do Juiz Leigo, e aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando 
restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes; 

b) verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e 
realizar desde logo a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, 
como a mediação ou arbitragem;  

c) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) 
magistrado(a) competente; 

d) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das 
sessões que tenha realizado; 

e) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de 
conciliação; 

f) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor 
judiciário, para certificar, e ao magistrado, para atestar. 
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5.2 São deveres do Conciliador: 
 

a) observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo 
Civil (Lei nº 13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, 
art. 2º) e no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo 
III da Resolução nº 125/2010 do CNJ); 

b)  aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando 
restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 
2º, do Provimento nº 15/2016-CM);  

c) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
d) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição; 
e) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
f) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à 

homologação do(a) magistrado(a); 
g) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e 

não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
h) agir sob a orientação do(a) magistrado(a); 
i) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 
Servidores e Auxiliares da Justiça; 

j) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
k) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 
l) não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o 

período do credenciamento; 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de 

Justiça. 
 
6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na 
Central de Administração do Fórum da comarca de Jaciara/MT, localizado à Avenida 
Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, no período de 09 a 27/07/2018, no horário 
das 12h às 19h, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo II.  
 
6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio 
ao Teste Seletivo, podendo ser realizado pessoalmente, ou por meio de um 
procurador devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, o qual deverá ser 
postado até o dia 27/07/2018, hipótese em que será considerada como data da 
inscrição aquela constante do carimbo de postagem dos correios. 
 
6.2.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas. 
 
6.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de 
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excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
6.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência 
Social, que deverá ser informado na Ficha de Inscrição. 
 
6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo 
correio eletrônico. 
 
6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da 
inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá 
apresentar no dia da realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia 
da certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 
 
6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 
provas, deverá solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá 
compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 
 
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
 
7.1 Será disponibilizada no átrio do Fórum, até o dia 03 de agosto de 2018, a lista 
com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali 
não constarem. 
 
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado 
de prova pré-constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste 
Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do resultado, 
devendo ser entregue pela mesma forma que foram realizadas as inscrições. 
 
8. DA PROVA 
 
8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de 
prova objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada 
uma 05 (cinco) alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada 
correta.   
 
8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe 
sendo atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo 
IV do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 
 
 

Objetiva 
 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Política Judiciária de Tratamento Adequado dos 
Conflitos 
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8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 
 
8.5 A Prova Objetiva será aplicada, provavelmente, no dia 02 de setembro de 
2018, das 08 às 12 horas, em local a ser divulgado por meio de Edital. 
 
8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas 
com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de 
documento de identidade original. 
 
8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após 
o horário fixado para seu início. 
 
8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o 
documento de identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
 
8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por 
Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou 
Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício 
profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como 
identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e dentro do prazo de validade). 
 
8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, trinta dias. 
 
8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 
 
8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão 
retirar-se do local simultaneamente. 
 
8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo 
alegado. 
 
8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 
 
8.12.1 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
 

Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Específica 

Disponibilizado - 05/07/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10288 Caderno de Anexos - Página 11 de 25



 

 

7 

8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre 
candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material 
de consulta. 
 
8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese 
alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
 
8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de 
respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
 

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações.  

 
8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando 
o caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário 
previsto para o seu término. 
 
8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o 
candidato que, durante a sua realização: 
 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com 
outro candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado 
para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha 
de texto definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 
respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso. 

 
8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
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8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao 
seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da 
folha de respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato 
esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova. 
 
9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos 
obtidos nos itens que a compõem. 
 
9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior 
a 50 (cinquenta) pontos. 
 
9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem 
decrescente da nota final. 
 
10. RECURSOS 
 
10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar 
da Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao 
Juiz responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, 
por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro 
dia útil subseqüente ao da divulgação do resultado. 
 
10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões 
impugnadas, sendo desconsiderado o recurso em duplicidade. 
 
10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, 
que apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos 
próprios, conforme determinado pelos Editais e Comunicados. 
 
10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará 
a publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva. 
 
10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de 
terem recorrido. 
 
10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de 
recurso e/ou de gabarito definitivo. 
 
10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o 
local da ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo. 
 
11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
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11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será 
feita por meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça 
www.tjmt.jus.br. 
 
11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão 
sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
 
11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de 
prioridade: 
 

I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
V – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados 
Especiais promovido pelo Poder Judiciário; 
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. 
 

12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça. 
 
13.  DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas 
destinadas ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de 
classificação final e o prazo de validade da seleção. 
 
13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que 
surgirem dentro do prazo de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, 
admitida uma única prorrogação. 
 
13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, 
dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento. 
 
13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
 

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do 
Registro na Previdência Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que 

não está filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou 
entidade associativa; 
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e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso 
de Direito, se acadêmico; 

f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos 

de mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 

 
13.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na 
Central de Administração desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 
publicação do resultado final do Processo Seletivo. 
 
13.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 
(três) dias para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a 
qual o candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da 
função. 
 
13.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos 
demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
 
13.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o 
candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, 
podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de 
classificação. 
 
13.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para 
credenciamento não poderá ser designado para o exercício das funções, nem 
remanejado para a última posição na lista de classificação. 
 
13.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as 
funções de conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, 
não sendo possível, por meio de plataforma de educação à distância – EAD. 
 
13.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de 
inscrição, o candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela 
unidade para a qual for credenciado. 
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos 
eventos desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito 
o credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, 
nos documentos, na inscrição ou na realização das provas. 
 
14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos 
comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
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14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 
comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, 
e/ou no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da 
Justiça Eletrônico, e/ou nos veículos de comunicação da Comarca. 
 
14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser 
respeito, circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
 
 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 
presente Edital. 
 
 

Jaciara-MT, 28 de junho de 2018. 
 
 
 
 

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 
Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS  

 
 

COMARCA DE JACIARA/MT 

UNIDADE VAGAS 

CEJUSC 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO                                               

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
ANEXO II 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 

INSCRIÇÃO N.º    Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção 

Registro na Previdência Social: 

PIS/PASEP: 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação 

Pai:________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 

Data da conclusão do curso: Cidade: UF: 

Local de Trabalho: 

Endereço: 

Telefone: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador do CEJUSC da Comarca de Jaciara/MT, exigido por meio do Edital Nº 008/2018, e a 
eles me sujeito integralmente. 
Assinatura: 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 

 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 
 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 

OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO IV 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal 
e Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de 
tempos e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. 
Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 
 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. 
Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 
 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 
jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – 
classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade 
móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da 
propriedade móvel e imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 
8.078/90 (CDC). 
 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da 
Justiça. Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos (artigos 165 a 175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 
e §§ do CPC). Causas de impedimento e suspeição. Instrução e Julgamento. 
Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento ou Coisa. Prova 
Documental. Prova Testemunhal.  
 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de 
penas. Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. 
Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do 
Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de 
Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 
 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. 
Da Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da 
Sentença. 
 
7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC 
e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções 
nº 12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de 
Serviço do NUPEMEC/TJMT (disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ 
C/23927) 
 
8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual 
nº 6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do 
Estado de Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 
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9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos 
Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 
Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO 
INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 
10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 
9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI 
ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE 
AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA 
Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N 38, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá 
outras providências). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES 

PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – 

CEJUSC DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. 

  

EDITAL Nº 007/2018 

 

De ordem da Excelentíssima Doutora Edna Ederli 

Coutinho – Meritíssima Juíza de Direito, Diretora e Coordenadora do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) do Fórum da Comarca de 

Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 

003/2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10253, em 10/05/2018, 

concernente ao Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores para o CEJUSC de 

Mirassol d’Oeste/MT, bem como para formação de Cadastro de Reserva, conforme item 2.2 

do Edital nº 003/2018, pelo presente edital TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS, BEM COMO DO GABARITO 

PRELIMINAR DA PROVA REALIZADA EM 01/07/2018 , conforme segue:  

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO ACERTOS NOTA 

1 05 MARÍLIA PUERARI MARQUES 47 94,0 

2 01 GUILHERME HENRIQUE MORAES 44 88,0 

3 32 MARIA BEATRIZ GALVÃO DE LIMA BRAGA 37 74,0 

4 03 LUIZ GABRIEL MARTINS 35 70,0 

5 06 LUCIMAR DO NASCIMENTO 34 68,0 

6 11 LUCIMAR MORILHO SILVEIRA 33 66,0 

7 04 NAYRA RINALDI BENTO 32 64,0 

8 22 RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES 32 64,0 

9 13 CLEONICE FERREIRA GONÇALVES 30 60,0 

10 15 FÁBIO DE JESUS QUINTILIANO 29 58,0 

11 30 TAMIRES RODRIGUES PERIN 29 58,0 

12 12 SILMARA RODRIGUES MACHADO 28 56,0 

13 19 LAIRE KATIHELLE DE PAULA PEREIRA 28 56,0 

14 20 VALCIR RICCI DA SILVA 27 54,0 
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15 08 GABRIELA RIOS VENTURA CAJANGO 27 54,0 

16 16 JAQUELINE DE ARAÚJO LEMOS 26 52,0 

17 10 LINDSEY NUNES QUIRINO 25 50,0 

 

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
 

1 B  26 D 

2 C  27 D 

3 E  28 B 

4 D  29 A 

5 B  30 E 

6 E  31 A 

7 C  32 A 

8 D  33 E 

9 E  34 B 

10 D  35 D 

11 D  36 A 

12 A  37 E 

13 B  38 C 

14 D  39 C 

15 E  40 A 

16 B  41 B 

17 A  42 C 

18 D  43 B 

19 C  44 E 

20 E  45 C 

21 B  46 A 

22 C  47 E 

23 A  48 B 

24 C  49 D 

25 A  50 A 

1- O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar 

da prova deverá apresentá-lo na Secretaria do CEJUSC da Comarca de Mirassol 

D´Oeste, sito na Av. Joaquim Cunha, n. 595, Bairro Alto da Boa Vista, no prazo 

de dois (02) dias úteis a partir da publicação deste Edital.  

2 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, 

para tanto, a data do protocolo do recurso. 

3 – O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, 

e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial.  

Disponibilizado - 05/07/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10288 Caderno de Anexos - Página 23 de 25



3 

 

4 – Se o exame do recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 

pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de 

terem recorrido. 

5 – Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de 

recurso e/ou de gabarito oficial definitivo. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do 

Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.  

 

Mirassol D´Oeste, 04 de julho de 2018. 

 

 

 

       Edna Ederli Coutinho 

  Juíza de Direito Diretora do Foro e Coordenadora do CEJUSC 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 

 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 

NÍVEL SUPERIOR 

 

EDITAL N.11/2018/DF 

 

O Excelentíssimo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito e 
Diretor do Foro da Comarca de Nova Ubiratã/MT, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o Gabarito Provisório da prova realizada no dia 01 de 
julho de 2018, em conformidade com o Edital n.º 08/2018/DF, de 17 de maio 
de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico nº10261, de 22 de 
maio de 2018. 

 
1. DOS RECURSOS  
1.1 Os candidatos poderão interpor recursos, contra o gabarito provisório, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital. 
1.2 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente por meio do endereço 
eletrônico nova.ubirata@tjmt.jus.br, conforme o prazo estabelecido no subitem 
9.1 do Edital n.08/2018/DF e formulário anexo IV.  
1.3 Não serão aceitos recursos interpostos por qualquer outro meio além do 
previsto. 

Nova Ubiratã/MT, 03 de julho de 2018. 

 

Glauber Lingiardi Strachicini 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

DIREITO ADMINISTRAÇÃO GESTÃO PÚBLICA GESTÃO DE PESSOAS 

1 A Não houve inscritos Não houve inscritos Não houve inscritos 

2 A       

3 C       

4 B       

5 C       

6 A       

7 D       

8 D       

9 D       

10 B       

11 B       

12 D       

13 C       

14 A       

15 A       

16 C       

17 D       

18 D       

19 B       

20 B       

21 C       

22 C       

23 C       

24 D       

25 B       
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