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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002586-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 633,08 (seiscentos e trinta e 

três reais e oito centavos), conforme Certidão de Id 14105619, no prazo 

de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000680-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (RÉU)

 

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

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

Negativa de Id 14108056, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001159-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE CINTRA (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Parte Requerida, conforme Certidão sob Id 13546515; II) intimar a Parte 

Autora para manifestar-se em termos de prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001179-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA TRESSO TERRIN (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Parte Requerida, conforme Certidão sob Id 13589624; II) intimar a Parte 

Autora para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCELINA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 14054435; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá também 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de Id 13180614. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (EXECUTADO)

DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCELO VINICIUS DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso do período de suspensão 

deferido sob Id 5844339; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se em 

termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

concordância tácita com a extinção por cumprimento da obrigação. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PADOVANE DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso do prazo de suspensão 

deferido sob Id 10906044; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-93.2016.8.11.0007

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:

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (EXECUTADO)

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto a Citação 

Negativa sob Id 14117207, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90350 Nr: 4707-61.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Ouro Verde Ltda, 

Ademir Antonio Petri, Elvis Aparecido Guimarães e Souza, Celia Regina da 

Silva Alves Guimarães

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

Grosso - 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): Ademir Antonio Petri, Cpf: 

46172289187, Rg: 4.001.788-7 SSP PR Filiação: Francisco Petri e Geni 

Toreti Petri

Executados(as): Celia Regina da Silva Alves Guimarães, Cpf: 

08544703879 Filiação:

 Executados(as): Distribuidora de Bebidas Ouro Verde Ltda, CNPJ: 

00368525000184

Executados(as): Elvis Aparecido Guimarães e Souza, Cpf: 05223573854, 

Rg: 14.820.028 SSP SP Filiação: Juvenal Guimarães e Souza e Gizelda 

Cajuela de Oliveira

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 84. 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 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.: 137028 Nr: 1413-88.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Buzzo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

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

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger 

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70971 Nr: 3942-90.2010.811.0007

 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: EBdA, AMLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Erica Cristiane Iocca - 

OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002135-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RIGUER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELVE CESAR LOURENCO (REQUERIDO)

REGINALDO RIGUER LOURENCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1002135-37.2018.8.11.0007 PETIÇÃO (241) Nos termos da 

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

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

decisão de id. 13757492, com audiência de conciliação designada para o 

dia 06 de agosto de 2018, às 14h20min, que será realizada no CEJUSC 

desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 11 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000207-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação da parte requerente para, no prazo de quinze (15) dias, 

manifestar sobre a perícia (ID 10735294), quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001449-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BUENO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Alta Floresta (RÉU)

 

Processo: 1001449-79.2017.8.11.0007 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 decurso do 

prazo de suspensão, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141490 Nr: 3793-84.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido 

da presente ação, condenando o requerido INSS a pagar para a parte 

autora o benefício previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos 

termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde o ajuizamento da ação em 
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07/07/2016(...)CONCEDO, neste ato, a tutela de urgência. Nos termos do 

art. 1.288 da CNGC, DECLARO: I) Antonio Roberto de Oliveira; II) 

Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; iv) DIB – do ajuizamento da ação (07/07/2016); v) RMI – Um 

salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – trinta dias, a contar da 

intimação da presente sentença.Em relação aos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, em decorrência da iliquidez do débito (inciso II, §4º, art. 

85, CPC), FIXO no percentual mínimo sobre valor da condenação (§ 3º, art. 

85, CPC), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da 

causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de 

cálculo (inc. I a V, § 3º, art. 85, CPC). Deixo de determinar a incidência de 

tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do 

STJ).Inadmissível a condenação da parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, 

I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Sentença sujeita à 

remessa necessária ante sua iliquidez.Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 4298-27.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

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

Região

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

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

OAB:14972/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 642,91 (seiscentos e quarenta e dois reais 

com noventa e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 55/56. 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$ 229,51 (duzentso e vinte e nove reais 

com cinquenta e um centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119474 Nr: 7127-97.2014.811.0007

 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: Maximino Agostini

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

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

OAB:8148, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

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

 À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido 

da presente ação, condenando o requerido INSS a pagar para a parte 

autora o benefício previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos 

termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde o ajuizamento da ação em 

30/10/2014. Assim, sobre as prestações em atraso incidirão juros de mora 

e correção monetária, sendo o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. 

Após essa data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser 

observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, o segundo, será aplicado conforme os índices do 

manual de cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.Devido à configuração da 

probabilidade do direito pleiteado, bem como pelo perigo de dano, por 

tratar-se de verbas alimentares, CONCEDO, neste ato, a tutela de 

urgência. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, DECLARO: I) Maximino 

Agostini; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de um salário 

mínimo nacional; iv) DIB – do ajuizamento da ação (30/10/2014); v) RMI – 

Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – trinta dias, a contar 

da intimação da presente sentença(...)INTIME-SE a parte autora, através 

de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Sentença sujeita 

à remessa necessária ante sua iliquidez.Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141534 Nr: 3824-07.2016.811.0007

 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: João Moreno Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Munhos Garcia - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Giacomin da Cruz - 

OAB:16.357-O/MT, Marcio Aparecido Spagnolo - OAB:17600/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se inventário dos bens deixados pela de cujus IZABEL MUNHOS 

GARCIA.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/20.

 Recebida a inicial à fl. 22, nomeando inventariante o requerente João 

Moreno Garcia.

 Primeiras declarações às fls. 25/78.

 Termo das primeiras declarações às fls. 89/92.

 Às fls. 98 o ente Estadual, manifestou-se discordando dos valores 

apresentados nas primeiras declarações, bem como juntou certidões 

negativas de débito.

 Inventariante requereu a juntada de documentos às fls. 97/107.

Parecer ministerial à fl. 109.

Às fls. 112/113 o requerente se manifestou informando que houve a 

emancipação por escritura pública da única herdeira menor, qual seja Sara 

Feitosa Garcia, (fls. 114/115), requerendo a extinção da presente ação de 

inventário sem resolução do mérito (fls. 112/113).

Oportunizado a se manifestar o douto Membro do Ministério Público 

pugnou pelo prosseguimento do feito independente de intervenção 

ministerial.

 Às fls. 127/131 o inventariante informou nos autos a conclusão de 

processo administrativo de inventário e partilha do espólio de Izabel 

Munhos Garcia, requerendo a desistência da presente ação.

 É o breve relatório. Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Isenta a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, 

eis que é beneficiária da justiça gratuita.

 Honorários advocatícios conforme pactuados entre as partes.

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

 Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34503 Nr: 3-78.2005.811.0007

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Délia de Souza Ramos

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108906 Nr: 4364-60.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Santos de Almeida

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66680 Nr: 6077-12.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107526 Nr: 2904-38.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/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 acerca da decisão de fl. 98, a seguir transcrita: 

"Vistos.Indefiro o pedido retro, vez que não fora realizada a citação da 

parte executada, via Oficial de Justiça. Assim sendo, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, visando proceder a citação da parte 

executada nos termos da decisão de fl. 92, sob pena de extinção do 

feito.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 1725-35.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Pontes Batista da Silveira, 

Joaquim Batista da Silveira Neto

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

OAB:12113-O/MT

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

OAB:12083/MT

 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.: 137923 Nr: 1859-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Gomes Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V. Ferreira Guerra Cosméticos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da manifestação do curador especial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114981 Nr: 3389-04.2014.811.0007

 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: Alexandrea Campos Magalhães Farias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 137/143, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116236 Nr: 4475-10.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

Furini, Romildo Nunes da Silva, João Beserra Ferreira

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

Grosso - OAB:

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

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

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador do ESTADO, 

em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para CIÊNCIA do inteiro 

teor da sentença proferida nesta ação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135035 Nr: 360-72.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenor Cardoso 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 do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128543 Nr: 4367-44.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Delbianco

 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:

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114078 Nr: 2537-77.2014.811.0007

 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: Gracindo Tezolin

 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:

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113349 Nr: 1887-30.2014.811.0007

 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: Gilmar Miguel dos Santos

 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:

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101862 Nr: 3385-35.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia de Jesus Ribeiro Barbosa

 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 do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99490 Nr: 965-57.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldo Antônio Neto

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101752 Nr: 3442-53.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ligia de Azevedo Barbosa

 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 do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90802 Nr: 5087-84.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna de Almeida Rocha Farias

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 4706-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Furlan Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - 
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OAB:14.723-E, Andrea Rosan Dias Figueredo Zamar Taques - 

OAB:8.233 - MT., Diego Gomes da Silva Lessi - OAB:15.159/MT, 

Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129886 Nr: 5067-20.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soila Maria Savaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Savaris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 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 advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122708 Nr: 1040-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Representação Comercial, Aerosara 

Aviação Agrícola Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-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 intimar do advogado da parte 

autora para, querendo impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5713 Nr: 105-52.1995.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Parra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Alta Floresta

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

OAB:5091-B, Benedito Amâncio Nazário Filho - OAB:16.491-MT, 

Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O, Francisco Eduardo Torres Esgaib - OAB:4474

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120243 Nr: 7679-62.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Pereira Saroa

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

OAB:13311/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 advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69395 Nr: 2367-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/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 EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 5225-41.2016.811.0007

 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: DdSNdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, acerca dos documentos juntados 

às fls. 161/172, que informam o cumprimento dos mandados de averbação 

peloo cartório de registro de imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107689 Nr: 3085-39.2013.811.0007

 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: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdS

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

OAB:24339/0 MT, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, 

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

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da manifestação do curador especial juntado aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101610 Nr: 3280-58.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susanne Barros Ferreira ME, Susanne Barros 

Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da manifestação do curador especial juntado aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141180 Nr: 3617-08.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusia Santos de Oliveira

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - 

OAB:MT 7.659

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

23/07/2018, às 10 horas, que será realizada na Avenida Ariosto da Riva, 

n° 2463, Centro, Alta Floresta/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70127 Nr: 3100-13.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Marcelina Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital São Lucas - Associação 

Congregação de Santa Catarina, Mario Masao Tanaka

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joacir Mauro da Silva Junior 

- OAB:14.325, SOLANGE HELENA SVERSUTH - OAB:7807/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, por meio dos seus advogados, para manifestar acerca do 

retorno da Carta Precatória de fls. 369/378, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55678 Nr: 284-29.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/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 terceiro 

interessado, por meio dos advogados Osmar Schneider, OAB/MTn° 

2.152B, Fábio Schneider, OAB/MT n° 5.238, acerca da decisão de fl. 372, 

publicado no DJE n° 10287 de 04/07/2018, com publicação em 05/07/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119987 Nr: 7480-40.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.S. Wiegert Comercio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A.S. WIEGERT COMERCIO ME, CNPJ: 

15062553000146. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para, no prazo de 15 dias, quitar 

o débito, em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não 

incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% 

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

prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos 

no artigo 523, §1º.

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 45/46.RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para 

cumprimento de sentença, alterando o polo da demanda, parar figurar 

como exequente DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

e executado A. S. WIEGERT COMERCIO ME, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes. 2) Após, INTIME-SE a parte executada, 

através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, ou, se não tiver 

patrono constituído, pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o 

débito apontado, consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento de sentença e 

nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de 

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

honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 

15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, incluindo os honorários 

arbitrados no cumprimento de sentença e a multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, em razão do disposto 

no artigo 523 do Código de Processo Civil.4) Consigne-se que, 

transcorrido o prazo constante do item “2” sem o pagamento voluntário, 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, se o quiser, ofereça 

impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 525 do 

Código de Processo Civil.5) Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, INTIME-SE a parte credora para que adote as 

providências cabíveis.6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. 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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Antonio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54212 Nr: 6042-23.2007.811.0007

 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): Angela Ruas Rocha

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELA RUAS ROCHA, Cpf: 

95052577168, Rg: 1348512-1, Filiação: Jesulino Alves da Rocha e Ana 

Helena Ruas, data de nascimento: 28/08/1979, brasileiro(a), natural de 

Itaporã de Goiás-GO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Lote Urbano nº 07 quadra 05 , do loteamento 

"residêncial das Mangueiras, objeto da matrícula nº 16.873 Livro 2-CF

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

 Alta Floresta, 04 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126004 Nr: 2992-08.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Borges, James Rogério 

Baptista, Vitor Pinheiro Segantine, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:14596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

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

26173114810, Rg: 266380670, natural de Acorizal-MT, solteiro(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: Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c repetição 

de indébito proposta por Cecília Pires de Souza em face de Vitor Pinheiro 

Segantine, Marcos da Silva Borges, James Rogério Baptista, Juliano 

Marques Ribeiro e Jair Roberto Marques, alegando, em síntese, que os 

requeridos causaram lesão à autora, nos autos sob o ID 65255, onde 

foram contratados para pleitear a concessão de benefício previdenciário à 

Autora, sendo que fixara seus honorários advocatícios em percentual 

excessivo (50% cinquenta por cento sobre o valor auferido). A parte 

autora tentou, várias vezes, a redução do montante dos honorários 

Advocatícios, mas os réus se recusaram, transferindo para a autora 

somente R$11.844,00, retendo, desta forma do valor de R$11.844,00 a 

título de honorários advocatícios, o que motivou o ajuizamento da presente 

ação.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c 

repetição de indébito proposta por Cecília Pires de Souza em desfavor de 

Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva Borges, James Rogério Baptista, 

Juliano Marques Ribeiro e Jair Roberto Marques.Às fls. 254 e 254/v fora 

acostada pelo Oficial de Justiça certidão negativa de citação do requerido 

MARCOS DA SILVA BORGES.Ainda, esta magistrada não logrou êxito ao 

realizar a busca de novo endereço do requerido pelo sistema INFOJUD, 

sendo que o endereço encontrado é semelhante ao do mandado de 

citação supra, conforme se evidencia da certidão anexa.Isto posto, 

DEFIRO o pedido de fl. 257 e determino a citação por edital do requerido 

MARCOS DA SILVA BORGES, devendo ser observado fielmente o 

disposto no art. 257 do CPC.O mandado de citação por edital deve 

constar, expressamente, que em caso de revelia será nomeado Defensor 

Público (inciso IV, art. 257, CPC).Assim, havendo o decurso do prazo para 

apresentação de resposta pelo executado citado via edital sem sua 

manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor 

Público com atribuições perante a Terceira Vara desta Comarca, nos 

moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este 

ser intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109926 Nr: 5457-58.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Cristina Alexandretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Américo de Faria

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO AMÉRICO DE FARIA, Cpf: 

90410157104, Rg: 1150234-7, brasileiro(a), Telefone 65-3055-0555. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "...A requente e o requerido conviveram como se 

casados fossem morando na mesma residência de 10/04/2011 até agosto 

de 2013, porem no mês de agosto de 2013, a autora descobriu uma 

traição e grávida de 06 (seis) meses de um filho do réu, o que vem 

submetendo a autora a absoluto constrangimento, alem de ter sido 

submetida de quadro de estresse e depressão, passando a fazer uso de 

medicamentos. (...) a autora foi abandonada pelo requerido na cidade de 

Cuiabá/MT.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1) Defiro o pedido de fls. 84, determinando 

seja expedido Edital para a citação da parte requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias, para responder aos termos da presente, no prazo de quinze 

(15) dias, consignando expressamente que, caso não ofereça 

contestação no prazo legal, se presumirão como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial.2) Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem o 

aporte da resposta do réu, NOMEIO como curador especial a pessoa do 

Defensor Público, que deverá ser intimado pessoalmente para 

apresentação de resposta, no prazo legal.Cumpra-se. Intime-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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103656 Nr: 5385-08.2012.811.0007

 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): Expresso Vitória do Xingú Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPRESSO VITÓRIA DO XINGÚ LTDA, 

CNPJ: 75473611000156. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 15/10/2012.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT em face de 

EXPRESSO VITÓRIA DO XINGÚ LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de multas por auto de infração procon, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2123/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/09/2011

 - Valor Total: R$ 2.260,00 - Valor Atualizado: R$ 2.260,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 26, determinando seja 

expedido Edital, com prazo de 30 dias, para a citação da executada 
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Expresso Vitória do Xingú LTDA, devendo ser observado fielmente o 

disposto no art. 257 do CPC.O mandado de citação por edital deve 

constar, expressamente, que em caso de revelia será nomeado Defensor 

Público (inciso IV, art. 257, CPC).Assim, havendo o decurso do prazo para 

apresentação de resposta pelos executados citados via edital sem sua 

manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor 

Público com atribuições perante a Primeira Vara desta Comarca, nos 

moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este 

ser intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Às providências. 

CUMPRA-SE.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95361 Nr: 3701-82.2011.811.0007

 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): Vanircio Gomes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANIRCIO GOMES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 17/06/2011.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT em face de 

VANIRCIO GOMES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3450/2011, 3451/2011, 3452/2011, 

3453/2011 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/06/2011

 - Valor Total: R$ 826,55 - Valor Atualizado: R$ 826,55 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados, em caráter excepcional, DEFIRO o pedido de fl. 79 e 

determino a citação por edital do requerido VANIRCIO GOMES, devendo 

ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.O mandado de 

citação por edital deve constar, expressamente, que em caso de revelia 

será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).Assim, havendo 

o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo executado citado 

via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como curador especial, 

o douto Defensor Público com atribuições perante a Terceira Vara desta 

Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, 

devendo este ser intimado pessoalmente para se manifestar no 

feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97916 Nr: 6469-78.2011.811.0007

 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): Marcia Cristina Dos Santos Romano-ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA CRISTINA DOS SANTOS 

ROMANO-ME, CNPJ: 04217570000199. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 18/11/2011.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT em face de 

MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ROMANO-ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de TAXA DE LOCALIZAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6405/2011, 6406/2011, 

6407/2011, 6408/2011 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 2.118,07 - Valor Atualizado: R$ 2.118,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados, em caráter excepcional, DEFIRO o pedido de fl. 79 e 

determino a citação por edital do requerido MARCIA CRISTINA DOS 

SANTOS ROMANO-ME, devendo ser observado fielmente o disposto no 

art. 257 do CPC.O mandado de citação por edital deve constar, 

expressamente, que em caso de revelia será nomeado Defensor Público 

(inciso IV, art. 257, CPC).Assim, havendo o decurso do prazo para 

apresentação de resposta pelo executado citado via edital sem sua 

manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor 

Público com atribuições perante a Terceira Vara desta Comarca, nos 

moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este 

ser intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILEI ADRIANA DE VARGAS, Cpf: 

94540624172, brasileiro(a), convivente, comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: "...autor é credor da ré da importância de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), representado por uma Cédula de Crédito Bancário 

(contrato nº A71330519-3) no dia 14/12/2007, com vencimento em 

14/01/2008. (...) Em garantia do pagamento da avença, os demais 

executados assinaram o contrato firmado com a exequente como 

Avalistas, assumindo assim a obrigação sobre o débito. O exequente por 

diversas vezes tentou obter de forma amigável a importância devida pelo 

executado, contudo, este não demonstrou interesse em saldar o débito. O 

exeqüente usou todos os meios para o recebimento do crédito sem 

sucesso o que motivou o ajuizamento da ação.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 10.164,27 - Valor 

Atualizado: R$ 10.164,27 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1) Ante a certidão de fl. 99, DEFIRO o pedido de 

fl. 100, determinando seja expedido Edital, com prazo de 30 dias, para a 

citação da parte executada, atentando-se para a regra contida no artigo 

8º, IV da Lei 6.830/80.2) Decorrido in albis o prazo do item “1”, nos moldes 

determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador 

especial da executada, o douto Defensor Público que milita nesta 

Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no 

feito.3) Após, VISTA dos autos à parte exequente pelo prazo de 15 

(quinze) dias.Às providências. CUMPRA-SE.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102772 Nr: 4379-63.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Ferres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

28422260972, Rg: 1.395.839, Filiação: Francisco Pereira da Silva e 

Terezinha Nosete da Silva, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, Telefone 

521-1810. 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: "...O autor é credor da ré da importância de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), representado por Nota Promissória nº 01, 

emitida em 15 de novembro de 2009, com vencimento em 15 de dezembro 

de 2009. O exequente por diversas vezes tentou obter de forma amigável 

a importância devida pelo executado, contudo, este não demonstrou 

interesse em saldar o débito. O exeqüente usou todos os meios para o 

recebimento do crédito sem sucesso o que motivou o ajuizamento da 

ação."

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 61.565,92 - Valor 

Atualizado: R$ 61.565,92 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de execução de título extrajudicial 

movida por Francisco Carlos Ferres em face de Benedito Pereira da 

Silva.A inicial foi despachada aos 13/09/2012 (fls. 15/16), tendo restado 

infrutíferas as tentativas de citação pessoal da parte executada (fls. 24 e 

34). Dessa forma, requereu o exequente a expedição de certidão para 

fins de averbação no registro de imóveis, bem como a indicação da 

admissão da ação execução, para fins de inclusão nos cadastros 

restritivos ao crédito, o que foi deferido (fl. 47)Todavia, retirada a certidão 

em cartório, o exequente informou que não localizou bens de propriedade 

do executado, requerendo a expedição de certidão para fins de protesto, 

nos termos do artigo 517 do CPC.É o relatório. DECIDO.Antes de analisar o 

pedido de fls. 57/58, determino seja expedido Edital para a citação da parte 

executada, com prazo de 30 (trinta) dias e, para responder aos termos da 

presente, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando expressamente que, 

caso não ofereça contestação no prazo legal, se presumirão como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.Transcorrido "in albis" o prazo 

acima, sem o aporte da resposta da parte executada, NOMEIO como 

curador especial a pessoa do Defensor Público, que deverá ser intimado 

pessoalmente para apresentação de resposta, no prazo legal.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132098 Nr: 6275-39.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSN, EkFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAFP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA APARECIDA FERREIRA 

PINHEIRO, Filiação: Milca Assunçaão Ferreira e Antonio de Jesus Pinheiro, 

brasileiro(a), natural de Santarem-PA, Telefone 65 9983 1600. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, para conceder definitivamente a guarda do menor Ezequiel 

Kelvin Ferreira Natio e, em consequência, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive termo de 

guarda definitiva.CONDENO a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre 

o valor atualizado da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do 

CPC.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor.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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de julho de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138299 Nr: 2059-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCS, Welissandra Rodrigues Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

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

sentença de folha 134-136. 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$ 134,24 (cento e trinta e quatro 

reais com vinte e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57844 Nr: 5037-29.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 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 advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da justificativa de fls. 49/54.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GLADES DE SOUSA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000356-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA GLADES DE SOUSA 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a credora para, em 

cinco dias, manifestar sobre a petição apresentada no Id nº 13469389, 

expedindo-se alvará de levantamento em caso de fornecimento de dados 

para transferência do valor. Após as providências necessárias, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID AYUMY NISHIMUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

ANDERSON ALEXANDRINO CAMPOS OAB - SP267802 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001533-80.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HINGRID AYUMY NISHIMUTA 

REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, GLOBAL AR 

COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e requer o arquivamento do 

processo. Já parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, 

bem como informa a conta para transferência do valor, conforme consta 

na petição retro. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Efetuada a liberação de valor 

em prol do(a) advogado(a), intime-se pessoalmente a parte credora 

acerca da liberação de valor em favor do seu advogado(a) constituído(a) 

nos autos, nos termos da CNGC. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1000825-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CALDART (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: 

1000825-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS CALDART 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando o presente 

processo, verifico que o requerente efetuou depósito em juízo (ID num 

10585567 e 10585565) e requer a expedição de alvará para levantamento 

do valor. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença/acórdão, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do referido valor em favor da 

parte requerente, observando-se os dados bancários indicados no 

andamento num. 12749051. Por fim, 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: 1000753-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000753-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral 

da condenação e requer a extinção do feito. Já a parte autora concorda 

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

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 13525985. 

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

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

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

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000754-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000754-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA DOS SANTOS MARTINS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Após, 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, 15 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: 1002336-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LECY VALENTIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

agosto de 2018, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LECY VALENTIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

agosto de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO DE OCULOS E ACESSORIOS S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

MARISA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 

de agosto de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

MARISA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 
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agosto de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

MARISA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE TOMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001302-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO BOTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 

de agosto de 2018, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001302-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO BOTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002194-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BENITES CARVALHO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS REIS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROZANA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

agosto de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO CLAUDIANO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

IARA MARZOL MONTANDON OAB - RJ081678 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000919-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AFRANIO CLAUDIANO ALVES 
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REQUERIDO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA, 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, em atenção ao disposto no artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. I – Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela CERS 

Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 

14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo todos responderem pelos prejuízos 

causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos da 

atividade. Ademais, o contrato de ID nº. 12542149 aponta como contratada 

ambas as demandas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. II 

– Mérito No mérito, afirma o autor que contratou com as requeridas curso 

de pós-graduação sendo que, findados os estudos, entregou a 

monografia e defendeu o trabalho de conclusão de curso em 13/09/2017. 

Aduz que apesar de o “Manual do Aluno” e “Regulamento da Monografia 

de Pós Graduação Estácio – CERS”, estabelecerem que o certificado seria 

entregue no prazo de 180 dias, não o fora feito. Pretende a condenação 

das rés a obrigação de fazer consistente em entregar certificado de 

conclusão do curso e indenizá-lo por lucros cessantes, porquanto na 

condição da analista do TRE postularia por adicional qualificação junto ao 

órgão, que lhe geraria um acréscimo de R$ 383,01 mensais, indicando 

como termo inicial o mês de abril de 2018 e fim quando recebesse aludido 

documento. Requer, ainda, a aplicação de multa moratória em decorrência 

do descumprimento contratual, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Ambas as requeridas negam a existência de ilícito, tendo a ré 

Estácio de Sá afirmado que a demora na emissão do certificado decorre 

de alguma pendência na documentação do autor, contudo, além de não 

comprovar a alegação sequer indica qual a pendência havida. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já declarada em 

decisão de ID nº. 12547276. Assinale-se, que, objetivando essencialmente 

o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, o Estado 

passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores passando 

a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os 

quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício 

de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, da 

responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido 

Código. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual em 

demonstrar a constituição de seu direito, de acordo com art. 373, inciso I 

do CPC. Os documentos de ID nº. 12542160 – Pág. 3 corrobora a alegação 

do autor de que apresentou seu trabalho aos 13/09/2017, o que, aliás, não 

fora impugnado por nenhuma das rés. Ainda, cinge-se dos autos que no 

“Manual do Aluno”, encartado ao ID nº. 12542155 - Pág. 8, consta a 

informação de que “após a aprovação nas avaliações e defesa oral, e 

desde que não haja pendências documentais e financeiras, o aluno 

receberá o certificado no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias”. 

Na mesma senda, o documento de ID 12542156 - Pág. 5 aponta que: Art. 

20. Os certificados serão emitidos até 180 (cento e oitenta dias) após a 

finalização do período de defesa da turma. Contudo, é certo que aludido 

documento fora entregue ao autor tão somente após a propositura da 

ação, através de ordem judicial (liminar de ID nº. 12547276), aos 

01/06/2018, consoante se vê do petitório de ID nº. 13511781. Desse modo, 

evidenciado o descumprimento contratual pelas rés. No que atine a 

pretensão em reparação por lucros cessantes por fazer jus ao 

recebimento de adicional salarial ante a qualificação auferida, vale 

observar que o Código Civil prevê: Art. 389. Não cumprida a obrigação, 

responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado. Art. 402. Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do 

que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. O 

documento de ID nº. 12542175 – Pág. 1 comprova que o autor é analista 

judiciário, classe A-2. Ademais, o documento de ID nº. 12542175 –Pág. 2 

consiste em uma tabela indicando a estrutura remuneratória dos cargos 

efetivos do Tribunal Regional Eleitoral, onde constam colunas com a 

nomenclatura “AQ TÍTULOS” com variações de 5% a 12,5%. A Lei nº. 

11.416/06, que dispõe sobre a carreira dos servidores públicos da união, 

estabelece: Art. 14. É instituído o Adicional de Qualificação – AQ destinado 

aos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, 

em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de 

treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, 

em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder 

Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Art. 15. O Adicional de 

Qualificação – AQ incidirá sobre o vencimento básico do servidor, da 

seguinte forma: I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando 

de título de Doutor; II - 10% (dez por cento), em se tratando de título de 

Mestre; III - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de 

certificado de Especialização; Ademais, sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: RECURSO INOMINADO. 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. DEMORA NA EMISSÃO 

DE CERTIFICADO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. 

Recurso Cível Nº 71007207558, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/10/2017). Nessa senda, 

verifica-se que o autor tem direito ao recebimento de adicional qualificação 

em decorrência da conclusão de pós graduação no importe de 7,5% de 

seu rendimento, cuja tabela menciona indica o montante de R$ 383,01 

(trezentos e oitenta e três reais e um centavo). Devendo as rés terem 

entregue o certificado em fevereiro de 2018, contudo, o fizeram em junho, 

são devidos a título de lucros cessantes os meses de fevereiro a maio, 

somando o total de R$ 1.532,04 (mil quinhentos e trinta e dois reais e 

quatro centavos). Por outro lado, não se vislumbra a pertinência da 

aplicação da multa pretensa pelo autor. Apesar de afirmar que tal 

penalidade tem como finalidade punir as demandadas pela conduta e 

desestimular a repetir o ato, a avença firmada pelas partes não estipulava 

a penalidade mencionada, não podendo o autor inovar requerendo a 

aplicação. Embora seja fato que as rés tenham descumprido obrigação 

previamente assumida, bem como que o direito abarque prejuízos 

suportados pelas partes em decorrência de descumprimentos contratuais, 

não o faz na modalidade indicada pelo autor, não demonstrando ser a 

multa moratória a aplicação o melhor direito. Não se deve confundir multa 

moratória com indenização por danos morais, o que, como reafirmado pelo 

autor em petitório de ID nº. 13284809 não fora por ele postulado. 

Inexistindo previsão legal para aplicação de multa, deve ser esta 

indeferida. III – Dispositivo Ante o exposto, confirmo os termos e prazos da 

liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c.c. 389 do CC para CONDENAR as rés 

solidariamente ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na 

emissão do certificado de conclusão de curso e histórico escolar da parte 

autora, bem como ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 

1.532,04 (mil quinhentos e trinta e dois reais e quatro centavos), a título de 

lucros cessantes, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE, a fixação de multa pelo descumprimento 

contratual com fulcro no artigo 487, I, do CPC, por ausência de previsão 

legal. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, se 

nada for requerido em quinze dias, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 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: 1002414-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 16:20 hora, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILCA SANTOS DA ROSA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

agosto de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON VINICIUS BENTES MELO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

agosto de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DORTA DE FREITAS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

agosto de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEIA ALMEIDA MACHADO TORREZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

agosto de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GONCALVES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010459-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO C. BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE COL (EXECUTADO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

LEIDIANNY DE OLIVEIRA GONCALEZ OAB - PR78946 (ADVOGADO)

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010459-62.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULINO C. BITENCOURT 

EXECUTADO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., 

MIGUEL FRANCISCO DE COL Vistos. Analisando o pedido de cumprimento 

de sentença apresentado pelo credor no Id nº 9777165 verifico que não 

houve pedido de execução do valor dos honorários advocatícios 

arbitrados em segundo grau de jurisdição, mas tão somente do montante 

da condenação. Já na manifestação juntada no Id nº 11701457 o credor 

requer que seja acrescentado ao montante executado o valor dos 

honorários. Assim, INTIME-SE o exequente para, em cinco dias, apresentar 

o cálculo atualizado do débito equivalente aos honorários advocatícios 

arbitrados pela Turma Recursal (Id nº 9649208) e, na sequência, 

INTIME-SE o executado para pagamento, em quinze dias, nos moldes da 

decisão lançada no Id nº 10127970. Caso não seja efetuado o pagamento 

dos honorários advocatícios, INTIME-SE novamente o credor para 

apresentar o cálculo atualizado dos débitos executados (valor da 

condenação e dos honorários advocatícios), acrescidos da multa legal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA KUNZ GRANADO (REQUERENTE)

GERSON LUIZ KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA KUNZ GRANADO (REQUERENTE)

GERSON LUIZ KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZINEI DE OLIVEIRA 03209293104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEIA PAULA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000352-44.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE ADRIANO DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 11 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA PENHA DE ARRUDA (REQUERIDO)

EVALDO JOSE DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUBNER & CHIANESI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

agosto de 2018, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

5ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123733 Nr: 1687-86.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Aparecido Carvalho, Alcione Regina 

Fussi Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO APARECIDO CARVALHO, 

Cpf: 10021229961, Rg: 130522785, Filiação: Maria de Fátima Carvalho, 

data de nascimento: 26/12/1989, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 66.9619-8703 e atualmente em local incerto 

e não sabido ALCIONE REGINA FUSSI MEDEIROS, Cpf: 04562045124, Rg: 

22757023, Filiação: Cleusa Fussi Medeiros e Edilson Santana Medeiros, 

data de nascimento: 16/12/1990, brasileiro(a), natural de Matupá-MT. 

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: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

na data de 08/11/2015, em desfavor dos réus Leonardo Aparecido 

Carvalho e Alcione Regina Fussi Medeiros, porque, segundo consta na 

denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2015, por volta das 15h15min, na 

cidade de Carlinda, os réus previamente conluiados e mediante unidade de 

propósitos, com vontade livre e consciente da conduta criminosa, agindo 

com "animus furandi", sdubtraíram para ambos, coisas alheias móveis 

pertencentes à vítima AMILTON GARCIA DA SILVA, incorrendo assim, na 

prática do crimes previsto no art. 155, §4º, incisos I (rompimento ou 

destruição de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal c.c 

art. 29 também do Código Penal.

Despacho: Processo n.º 687-86.2015.811.0007Código:123733Vistos 

etc.DEFIRO o pleito ministerial.Citem-se os denunciados Leonardo 

Aparecido Carvalho e Alcione Regina Fussi Medeiro por edital.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 20 de junho de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito. "(...) 1.Do recebimento da 

denúncia. Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP: PROCESSUAL 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 11.719/2008. 

DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 396 DO CPP. 

RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - A par da divergência doutrinária 

instaurada, na linha do entendimento majoritário (Andrey Borges de 

Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; Walter Nunes da Silva Junior; 

Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto), é de 

se entender que o recebimento da denúncia se opera na fase do art. 396 

do Código de Processo Penal. II - Apresentada resposta pelo réu nos 

termos do art. 396-A do mesmo diploma legal, não verificando o julgador 

ser o caso de absolvição sumária, dará prosseguimento ao feito, 

designando data para a audiência a ser realizada. III - A fundamentação 

referente à rejeição das teses defensivas, nesta fase, deve limitar-se à 
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demonstração da admissibilidade da demanda instaurada, sob pena, 

inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o 

prosseguimento do processo-crime. IV - No caso concreto a decisão 

combatida está fundamentada, ainda que de forma sucinta. Ordem 

denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10) 

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia. 2.Dispositivo. a)Recebo a denúncia; 

b)Proceda-se à citação; c)Comunique-se ao distribuidor e aos Institutos de 

Identificação nos termos do item 5.13.1 e 5.13.2 da CNGC. d)Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta - MT, 09.11.2015. Douglas Bernardes Romão. 

Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 09 de julho de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002426-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS OAB - SP100371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. DE FREITAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora,DR. HELIO LUIZ VITORINO 

BARCELOS OAB/PR 30.445, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue 

o pagamento da guia de diligência com o código do processo, referente a 

condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência poderá 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 93510 Nr: 1643-09.2011.811.0007

 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): Selma Martins Soares de Almeida

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Souza - OAB:16241

 Vistos em correição.

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

Município de Alta Floresta/MT em desfavor de Selma Martins Soares de 

Almeida, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 47, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexistente a determinação de expedição de oficio ao CRI local, para baixar 

eventual restrição, eis que não houve a formalização da penhora nos 

autos.

Esclareço que a liberação dos valores bloqueados foi realizada em 

Gabinete, conforme comprovante em anexo.

A título de honorários sucumbenciais, expeça-se alvará conforme a 

Exequente requer. Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 1114-92.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YKAS, RdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

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

OAB:17.811-0 MT, Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Felix de Lira - 

OAB:24837

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes às fls. 59/60, para que 

produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, em relação à execução de alimentos que segue pelo rito 

do artigo 528 do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

No que diz respeito à execução de que pelo rito do artigo 523 do CPC, 

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

manifeste-se nos autos, dando o regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104236 Nr: 6016-49.2012.811.0007

 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: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais a partilha apresentada às fls. 87/89 e julgo EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b do Novo Código de Processo Civil.Certificado o transito em 

julgado, LAVRE-SE o formal de partilha consoante apresentado às fls. 

87/89, observando-se o disposto no §2º do artigo 659 do NCPC quanto à 

intimação das Fazendas Públicas e o disposto no artigo 662 do mesmo 

Códex. Assim, conste expressamente no FORMAL DE PARTILHA que, 

para o registro do bem imóvel junto ao Cartório do RGI, deverá a 

inventariante COMPROVAR a inexistência de débitos tributários e o 

recolhimento/isenção do ITCD, acompanhado da respectiva 

GIC/ITCD.Inexistente a condenação da parte Autora ao pagamento das 

custas processuais, eis que beneficiária da Gratuidade de Justiça. 

Tratando-se de feito de jurisdição voluntária, deixo de fixar honorários 
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advocatícios, pois cada requerente deve arcar com as despesas 

referentes aos seus patronos, nos termos do art. 88 do 

NCPC.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as 

determinações supra, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66375 Nr: 5695-19.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda, Andrea 

Torezan Tardelli, João Manoel Marques Rodrigues, Marcelo Vinícius de 

Miranda, Carlos Kiyoshi Furuya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

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

Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 Vistos.

Diante do requerido às fls.461/461-v, verifico que o montante devido pelos 

executados, devidamente atualizado, perfaz o total de R$77.398,80 

(setenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), 

segundo informação prestada pelo exequente (fl.461-v).

Assim, DETERMINO a intimação da parte executada para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar se concorda com o valor apresentado pelo exequente, 

para eventual liberação do montante e extinção do feito pelo pagamento.

Informo que o silêncio ocasionará a extinção do feito pelo pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2952-41.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO os pedidos de fls.157/158, assim, DETERMINO a indisponibilidade 

de ativos financeiros do(s) executado(s) A. P. C. Petrotélis Comércio de 

Petróleo Ltda (CNPJ: 09.176.226/0006-27), nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 159 (R$4.176,13).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104961 Nr: 151-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl.172/173, assim, DETERMINO a indisponibilidade de 

ativos financeiros do(s) executado(s) Marcos Henrique de paula Abdalla 

(CNPJ: 054.225.481-67), nos termos do art. 854, do Código de Processo 

Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 173 (R$657.843,79).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Esclareço, por fim, que pedidos repetitivos, apenas para não correr o 

prazo de prescrição, serão indeferidos de ofício.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Manoel Rodrigues de Almeida (CPF: 353.275.531-91), nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 140 (R$20.656,37).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às cooperativas, visto 

que a Cooperativa SICREDI, o SICOOB e UNICRED também estão aptos e 

com aporte tecnológico ao transito das ordens judiciais via BACEN JUD, 

dispensando assim novas emissões de ofícios com a finalidade de 

bloqueio judicial de forma manual, eis que em 11/02/2016 o Bacen 

determinou a obrigatoriedade das cooperativas de crédito à utilização do 

Sistema Bacen Jud 2.0.

No mais, esclareço que pedidos repetitivos, somente para evistar a 

prescrição processual serão indeferidos de ofício.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 107-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 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 do ofício e 

documentos de fls. 119/122, bem como para remeter o cálculo atualizado 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, afim de perfectibilizar a 

transferência dos valores à execução.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 133/2018

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

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

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, 

Matrícula nº 2845, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta, estará afastado de suas funções por motivo de férias, no 

período de 16.7.2018 a 25.7.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, Matrícula nº 

9286, Técnico Judiciário - PTJ, desta Comarca, para desempenhar as 

funções de Gestor Judiciário Substituto - PDA-FC, do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sem prejuízo de suas 

funções atualmente ocupada, no período de 16.7.2018 a 25.7.2018, 

durante o afastamento de férias da titular TELMA MARIA DE FARIAS 

SALAMONI, Matrícula nº 2845, Técnica Judiciária - PTJ, Gestora Judiciária 

Substituta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, nos 

termos da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.

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

Barra do Garças, 11 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

DF/eliz JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 191439 Nr: 11343-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Dispositivo39.Posto isso, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e 

artigo 292, da CNGC, declaro a incompetência desta Diretoria do Foro para 

o cancelamento, suprimento e restauração de Registros Públicos, 

conforme acima fundamentado.40.Conquanto, no uso do poder geral de 

cautela, e em respeito aos Princípios Continuidade, Unicidade Matricial e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, mantenho o bloqueio da 

matrícula nº 39.148, com área de 3.817ha, determinado às fls. 50/52, a fim 

de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando 

aos interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação 

de eventual direito. 41.Expeça-se mandado de averbação ao Cartório do 

1º Ofício de Barra do Garças, para proceder à averbação da manutenção 

do bloqueio na Matrícula nº 39.148, conforme determinado.42.Determino 

que seja retificado o registro R-01 da matrícula nº 39.148, com área de 

1.789,5139ha, para constar que a Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da 

cidade de Baliza/GO, referente à alienação realizada entre Fazenda 

Reunidas Água Preta Ltda e Ariovaldo José Ribeiro Franco, foi lavrada no 

Livro nº 034, às Fls. 149/150, na data de 17 de maio de 

1993.43.Encaminhe-se, cópia desta decisão ao Juiz Diretor do Foro da 

Comarca Água Boa/MT para conhecimento, tendo em vista que, a 

totalidade do imóvel protegido pela matrícula nº 39.148 foi transferida para 

o SRI daquela Comarca, o qual recebeu nº 7.352.44.Intimem-se, e 

publique-se a decisão no DJE.45.Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89320 Nr: 3204-48.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Correia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ferreira Mendes - 

OAB:27.764, Marystella Leão Guimarães - OAB:38159, RODNEI 

VIEIRA LASMAR - OAB:19114/GO, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO a seguinte 

providência:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

4.O pedido de restrição via Renajud está prejudicado, já que não foram 

localizados veículos em nome do executado, conforme extrato anexo.

5.PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

6.À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e 

da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine a 

juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

7.Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179136 Nr: 1170-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRPdSJ, FGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:13654/MT

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do Executado 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 Executada 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.Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180232 Nr: 2186-16.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wabston Corado de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1. Tendo em vista a discordância do Exequente, com relação aos 

precatórios ofertados pelo Executado às fls. 59/60 (fls. 68 e 80/81), 

RECONHEÇO A INEFICÁCIA da respectiva nomeação.

2. Por consequência, uma vez que o Executado não se dignou a 

demonstrar nenhum fato impeditivo à penhora de valores efetivada às 

fls.49/53, DEFIRO o pedido de transferência para a conta corrente 

indicada pelo Exequente às fls. 81, item “1”.

3. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud (fls. 81), dos ativos encontrados em nome do (a) 

executado (a).

4. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

5. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

Executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o Exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6. Outrossim, diante da constrição via Renajud (fls. 71), PROCEDA-SE à 

avaliação e demais atos executórios no endereço indicado às fls. 76/78.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205363 Nr: 6801-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Mariza Ferrari, Deocir Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzilene Silvério Pereira, ANTONIO LEITE DE 

ALMEIDA, Cartório do 1º Ofício de Notas de Aragarças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, Laura Avila Vasconcelos - OAB:18110-MT, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 36.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta:i)JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTES a pretensão deduzida na petição inicial e o 

pedido reconvencional, resolvendo o mérito da demanda, nos moldes do 

art.487, I, CPC/2015;ii)REVOGO os benefícios da gratuidade da justiça 

concedidos à demandante TÂNIA MARIZA FERRARI;iii)CONDENO os 

autores no pagamento de multa por litigância de má-fé, a ser revertida em 

favor dos réus, que FIXO em 5% sobre o valor atualizado da causa 

(IPCA).37.Em razão da sucumbência e em atenção ao princípio 

causalidade, já que a ação foi deflagrada por iniciativa dos autores, 

CONDENO os requerentes solidariamente no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% 

sobre o valor da causa, a serem divididos entre os patronos dos réus 

(50% para cada), nos termos do art.85, §2º, CPC/2015, verbas que ficam 

sob a condição suspensiva de exigibilidade somente em relação ao 

requerente DEOCIR, nos termos do art.98, §3º, CPC/2015, já que mantida a 

gratuidade da justiça em relação a ele.38.Improcedente o pedido formulado 

na reconvenção, CONDENO os reconvintes no pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte contrária, que FIXO em 10% sobre o 

valor do pedido, devido à baixa complexidade, com fundamento no art.85, 

§2º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição de exigibilidade, nos 

termos do 98, §3º, CPC/2015, na medida em que DEFIRO os benefícios da 

g r a t u i d a d e  d a  j u s t i ç a  p l e i t e a d o s  n a 

contestação/reconvenção.39.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235032 Nr: 12774-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLdCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 101, inciso I, da Lei nº. 8.069/90, REVOGO a medida de 

acolhimento institucional e DETERMINO o encaminhamento de SELVAGGIA 

AGAPITA CONCEIÇÃO à avó materna, Sra. EUNICE DA 

CONCEIÇÃO.18.DETERMINO seja realizado o acompanhamento da 

adolescente e sua responsável pela equipe técnica do juízo, pelo prazo de 

03 (três) meses, devendo ser elaborado relatório mensal.19.Sem prejuízo, 

CONCEDO à família paterna o direito de convivência com a adolescente, de 

forma livre e desacompanhada, ficando a Sra. EUNICE advertida quanto à 

proibição da prática de eventuais atos de alienação parental ou que 

dificultem o contato da menor com os demais familiares. 20.Na 

oportunidade, DEFIRO o pedido de fls. 246/247 e AUTORIZO que a tia 

paterna, Sra. FLAMINIA DAL POZZO CARREGA BERTOLINI, fique com a 

adolescente no período das férias escolares, isto é, de 15 a 29 de julho, 

podendo empreender viagens nacionais, sem necessidade de nova 

autorização judicial.21.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.22.Serve cópia desta decisão como termo de responsabilidade, 

assumindo a Sra. EUNICE DA CONCEIÇÃO todos os deveres inerentes à 

obrigação.23.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, servindo 

cópia desta decisão como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180922 Nr: 2827-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welik Maria Augusta Parreira Fleming

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyundai Motor Brasil, Hyundai Caoa do Brasil 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: July Valesca Campos Silva 

Garcia - OAB:MT 18.467, Welik Maria Augusta Parreira Fleming - 

OAB:14199-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Diego Sabatello Cozze - OAB:SP 252.802, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:MT 7.627-A, 

MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, Tatyana 

Botelho André - OAB:SP/170.219

 9.Diante disso, em razão do não cumprimento voluntário das 

determinações contidas na sentença de fls. 235/248 e na decisão de fls. 

263/264, no que tange à obrigação de pagar quantia certa, relativa à multa 

diária pelo descumprimento, INTIME-SE a parte Executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo 

apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art. 523, CPC/2015.10.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.11.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos 

para a indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.12.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.13.RENUMEREM-SE os autos a partir das fls. 

354.14.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280653 Nr: 7562-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, ajuizada 

pelo BANCO BRADESCO S/A em face ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA.

2. O sucesso do pleito liminar depende exclusivamente da demonstração e 

comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, consoante comando 

legal extraído do art. 3º do Decreto Lei 911/69.

3. Da análise dos autos, percebe-se, conforme fl. 27v, que a mora não foi 

devidamente com provada pela parte autora, a qual demonstrou apenas a 

impossibilidade de entregar a notificação extrajudicial no endereço 

constante do contrato, diante da notícia de que o carteiro não foi atendido.

4. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente, por meio de seu 

representante legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

comprovando a constituição em mora do devedor, conforme os arts. 319 e 

320, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

321 do CPC/15.

5. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191981 Nr: 11695-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Beraldo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Vitor Paulo Rocha Kaminski, Fazenda Pública 

Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 

12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora acerca do integral cumprimento das 

determinações de fls. 45.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99594 Nr: 4598-56.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Paulo Rocha Kaminski, Mario Takatsuka, Rafael 

Beraldo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:nº 3.946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

1. Considerando que o Exequente procedeu a juntada da planilha de 

cálculos atualizada dos honorários advocatícios (fls. 142/144), nos termos 

da manifestação da Procuradoria do Estado (fls. 95/96) e do Detran 

(fls.127), tornando incontroversos os cálculos, HOMOLOGO-OS para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

2. Diante disso, INTIME-SE a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado, para pagamento na forma de RPV (Requisição de Pequeno 

Valor), no prazo de 02 meses, do crédito do patrono (advogado) do Autor, 

nos moldes do art. 100, §3º, da Constituição Federal de 1988; art. 534, 

535, II e 910, §1º do CPC/2015. Saliente-se que os dados do advogado 

foram informados às fls. 130.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217426 Nr: 1290-02.2016.811.0004

 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: Paulo Roberto Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

1. Em que pese o pedido de reconsideração formulado às fls. 81/85, 

percebe-se o presente feito foi extinto sem resolução de mérito, em razão 

da desistência do Autor em prosseguir na ação, conforme pedido 

formulado pelo advogado regularmente constituído, que culminou na 

sentença de extinção de fls. 77.

2. Assim, uma vez transitada em julgado a sentença de extinção de fls. 77, 

conforme certidão de fls. 80, encerrou-se a prestação jurisdicional deste 

Juízo.

3. Desta feita, por falta de amparo legal e absoluta impossibilidade de 

acolhimento, INDEFIRO o pedido de reconsideração de sentença de fls. 

81/85.

4. Outrossim, objetivando a higidez dos registros públicos, ENCAMINHE-SE 

cópia dos autos ao Ministério Público para as providências que entender 

cabíveis.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276303 Nr: 4955-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA NILZA MAUERVERCK SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 26 de 648



BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 04, marca 

CHEVROLET, modelo S-10 PICK-UP TORNADO (CD) 4X2 2.8 TB-ELET, 

fabricação 2005 e modelo 2006, chassi 9BG138HJ06C400174, placa 

NFP1295, cor PRETA e renavam nº 00863005616.10. Executada a liminar, 

CITE-SE a requerida para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 

3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 

10.931/04.11. O veículo ficará depositado com os representantes legais 

do requerente. 12. Caso os representantes legais do requerente não 

levantem o bem logo após a apreensão, este ficará a cargo do depositário 

deste Juízo, devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção 

do objeto apreendido.13. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa 

insculpida no art. 212, §2º, CPC/2015.14. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273351 Nr: 3184-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR, Wênia Ferreira 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Destarte, pelos fatos e fundamentos acima expostos, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.13.CITE-SE a requerida, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 02 DE OUTRUBRO DE 2018, ÀS 

15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).14.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 do § § 8º 

e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.15.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. 16.DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme art. 99, §§ 2º e 3º, CPC/2015.17.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248994 Nr: 5536-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 Em cumprimento à determinação de fl. 85, impulsiono o feito para que seja 

intimado o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais 

em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239555 Nr: 15930-10.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 VISTOS.

1. Quanto a alegada litispendência desta ação com a Ação Indenizatória 

nº. 15929-25.2016.811.0004, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, 

é certo que apesar de versarem sobre eventual negativação indevida que 

teria sido realizada pela mesma empresa, ora Requerida, em desfavor da 

Autora, percebe-se que as negativações se deram em datas diferentes e 

em razão de títulos diferentes, com valores também diferentes, conforme 

documento de fls. 16.

2. Desta feita, apesar da identidade de partes, tratam de operações 

diversas cujas causas de pedir remotas são distintas e, portanto, resta 

descaracterizada a preliminar de litispendência, motivo pelo qual a 

REJEITO.

 3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258052 Nr: 11503-33.2017.811.0004

 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: Elvis Abreu Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. No que concerne à preliminar de falta de interesse de agir, verifica-se 

dos autos que a perícia médica realizada em 22.03.2016, em sede 

administrativa, observou à época que o Autor fazia jus à indenização 

parcial em decorrência das lesões sofridas.

2. Nota-se, entretanto, que o Autor juntou aos autos relatórios médicos 

datados de 2017 (fls. 35/37) que demonstram a existência de sequelas 

que debilitam e impossibilitam o Demandante de exercer suas atividades.

3. Logo, existindo a possibilidade de haver sequelas posteriores à perícia 

realizada em sede administrativa, torna-se prudente a análise do pleito a 

fim de se verificar a existência destas e o grau da lesão efetivamente 

experimentada pelo Autor.

4. Desta feita, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir.

5. Não havendo outra preliminar, DOU O FEITO POR SANEADO.

6. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

7.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2283 Nr: 1282-89.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos veículos indicados às 

fls. 78/82.

2. Após, INTIME-SE a Executada para, querendo, opor embargos no prazo 

legal.

3. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a Exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249214 Nr: 5670-34.2017.811.0004

 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: Valdemar de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Rocha da Silva, José Wilton Inácio 

de Carvalho, JONATHAS DOS SANTOS SOARES, Euflávio José Alves, 
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Admilson dos santos Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 SENTENÇA

Processo nº : 5670-34.2017.811.0004 (Cód. 249214)

 Vistos, etc.

1. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, proposto pelo 

impetrante VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES, em face dos impetrados 

MARIA LÚCIA ROCHA DA SILVA, JOSÉ WILTON INÁCIO DE CARVALHO, 

JONATHAS DOS SANTOS SOARES, THIAGO TIMO DE OLIVEIRA, FLÁVIO 

JOSÉ ALVES E ADMILSON DOS SANTOS VILELA.

 2. Afirma o impetrante que a sede da Câmara Municipal de Torixoréu/MT 

havia sido invadida pelos ora impetrados, que teriam furtado documentos 

pertencentes ao poder legislativo municipal, sendo que tais fatos foram 

comunicados à autoridade policial. Aduz que a pretensa invasão da 

Câmara ocorreu devido ao fato de que o impetrante é “oposição” à 

Administração Municipal.

3. Assevera que os vereadores – ora impetrados – realizaram no dia 

13/04/2017, sessão legislativa extraordinária, cujo objetivo principal era o 

de afastar o presidente da mesa diretora (impetrante), de modo a 

empossar a vice-presidente Maria Lúcia Rocha da Silva.

 4. Esbraveja que na oportunidade os impetrados aprovaram o Projeto de 

Resolução 02/2017 que dispõe sobre o afastamento do impetrante do 

cargo de vereador e da presidência da Câmara Legislativa daquela cidade.

 5. Com a inicial vieram os documentos aportados às fls. 18/42.

 6. Entendendo não haver elementos suficientes para a concessão da 

tutela de urgência ordenou-se a notificação dos impetrados para 

prestarem informações. Em ato contínuo, estes apresentaram às 

mencionadas informações alegando não ter havido irregularidade na 

convocação dos vereadores para a sessão extraordinária, designada 

pela impetrada Maria Lúcia Rocha da Silva, notadamente pelo fato de que o 

ora impetrante estaria impedido. Atinente à convocação e posse do 

segundo suplente de vereador em detrimento do primeiro, asseveraram 

que consistiu em providência necessária, mirando assegurar um 

julgamento imparcial ao impetrante, pois o primeiro suplente não seria 

imparcial, uma vez que poderia ser beneficiado com a possível cassação 

ou afastamento liminar do ora impetrante.

 7. No que tange a realização da sessão extraordinária na parte externa 

da Câmara de Vereadores, sustentam os impetrados que tal conduta 

deu-se ao fato de que o impetrante, desprovido de competência para 

tanto, decretou ponto facultativo naquela data, sendo que o Poder 

Executivo Municipal e Estadual não o fizeram.

8. A liminar foi deferida às fls. 75/79, tendo os impetrados manejado 

recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de urgência declinado no 

bojo deste foi indeferido (fls. 294/297). Devidamente notificados, os 

impetrados quedaram-se inerte. Após, o Ministério Público Estadual 

manifestou positivamente no sentido de conceder a ordem, declarando 

nula a mencionada sessão extraordinária.

9. Vieram conclusos.

10. É o breve relado. Decido.

11. Primeiramente, cumpre salientar que, em sede de Mandado de 

Segurança existe a necessidade de se demonstrar que o direito pleiteado 

é liquido e certo. Deste modo, para ser concedida a medida pleiteada 

deverá o mesmo ser instruído com os documentos necessários e hábeis a 

fim demonstrar a efetiva lesão a um direito inquestionável, o que restou 

amplamente demonstrado nos autos em apreço. O ilustre doutrinador Hely 

Lopes Meirelles defini mandado de segurança como:

“[...] o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou 

jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida 

por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem às funções que exerça.”

 12. Assim, o mandado é uma ação ou instrumento que visa defender os 

indivíduos de atos ilegais ou abusos de poder, praticados em violação a 

um direito constituído, recaindo-se seus efeitos contra atos vinculados ou 

discricionários emanados pela autoridade.

13. A finalidade do mandado de segurança é evitar dano ou ameaça de 

lesão aos indivíduos que se encontram sob a obrigatória regulação de 

seus interesses particulares pela atividade e administração do ente 

estatal, ainda que delegadas as outras pessoas jurídicas, como por 

exemplo, os concessionários de serviços públicos. Daí se funda o Estado 

Democrático de Direito calcado nas liberdades civis e políticas, 

assegurando-se a proteção de direitos e garantias individuais e coletivas 

pelo acesso amplo ao judiciário. Neste sentido o entendimento do insigne 

doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite:

“[...] uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada 

por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa 

(física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente 

despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na 

proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de 

autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no 

exercício de atribuições do poder público.”

 14. O mandado de segurança é uma ação constitucional especial, de 

natureza civil, tendo-se como objeto da demanda, a proteção de direito 

líquido e certo. A lesão ao direito do postulante pode estar na eminência de 

ocorrer ou, encontrar-se já sofrendo os efeitos do ato lesivo, do qual se 

quer impedir sua manutenção. Trata-se de instrumento eficaz de 

segurança jurídica e de cumprimento dos preceitos constitucionais e 

legais, atuando contra atos e abusos da autoridade pública ou daquelas 

que exerçam função pública.

15. Com efeito, tendo em vista o princípio da separação dos poderes, em 

observância ao artigo 2.° da Carta Magna não compete ao Poder Judiciário 

adentrar no mérito de atos administrativos, de tal sorte que só pode 

verificar a legalidade e a moralidade dos atos praticados. No caso dos 

autos depreende-se flagrante ofensa aos princípios constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, merecendo, 

portanto, análise do Poder Judiciário, calhando ressaltar que não se trata 

de intromissão e invasão por parte deste Poder na esfera da 

Administração a fim de examinar o mérito administrativo, mas sim na 

possível lesão e ameaça de direito que não exclui a sua livre apreciação, 

vez que nosso ordenamento jurídico adotou a jurisdição única, cabendo ao 

aludido Poder o monopólio de prover a jurisdição quando existir lesão ou 

ameaça ao direito, ingressando, inclusive, no âmbito da legalidade do ato 

administrativo sem se imiscuir e usurpar das atribuições inerentes ao 

Poder Legislativo ou Executivo, sob pena de violar a independência e 

harmonia da tripartição dos três poderes prevista.

16. Dispõe o inciso LV, artigo 5° da Constituição Federal:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes;

17. Uma simples leitura da norma constitucional extrai-se que, seja em 

processo judicial ou administrativo, se faz primordial ser assegurado as 

partes envolvidas o contraditório e a ampla defesa, e ainda, todos os 

recursos em lei admitidos que sejam aplicados ao caso concreto, de tal 

sorte que não garantido o direito de responder à acusação que lhe é feita, 

caracterizado está o cerceamento de defesa.

18. Nesse sentido, em detida análise dos autos verifica-se que o 

impetrante não foi devidamente intimado para acompanhar os atos 

processuais do procedimento que o afastou do cargo de vereador e da 

Presidência da Câmara Municipal. Tal conduta é imprescindível para 

garantir a lisura do processo de cassação, vez que a intimação é ato 

indispensável para regularização do processo, sendo que com a 

efetivação deste poderá ser dado andamento ao feito, proporcionando 

aos envolvidos o direito de participar dos atos, diligências e provas. Como 

dito susso, o que há no processo é apenas e tão somente aduções por 

parte dos impetrados de que o impetrante negou-se a receber a 

convocação. Ora, é cediço que o Poder Judiciário não pode se apegar em 

meras alegações das partes, devendo tais fatos serem corroborados por 

provas robustas. Frise-se, não há no processo prova de que o impetrante 

foi o intimado do afastamento liminar, o que, por si só autoriza a 

concessão da ordem.

19. Porém, como se não bastasse, compreendo que também houve 

violação ao art. 76, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Torixoréu/MT, in verbis:

“Art. 76 – Sempre que for convocada sessão extraordinária o Presidente 

comunica-lo-á aos vereadores, em sessão, ou mediante expediente que 

possibilite e demonstre a cientificação prévia dos mesmos:

§ 1° - Do ato convocatório constarão necessariamente o objeto da 

convocação e a hora em que se deva a sessão realizar-se”.

20. Destarte, uma olhadela para os documentos encartados ao feito, 
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depreende-se que a impetrada Maria Lúcia olvidou-se de observar as 

condições do artigo susso para realizar a sessão extraordinária. Aliás, 

após detida análise do caderno processual infiro que não há elementos 

indicando que todos os vereadores foram convocados para a referida 

solenidade, ou ainda terem sido previamente cientificados de tal ato 

legislativo, acarretando a propalada nulidade das medidas adotadas na 

sessão. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDATO 

ELETIVO. CASSAÇÃO. CRITÉRIOS DE LEGALIDADE DO PROCESSO 

LEGISLATIVO. INOBSERVÂNCIA AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL QUE MALFERE A ORDEM 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Insurge-se contra a decisão acostada às fls. 631/634 que, ao denegar a 

segurança pretendida, manteve o ato administrativo (Decreto Legislativo 

nº 002/2012) que cassou o mandato do apelante, então vereador do 

Município de Chorozinho-CE. 2. O destrame da questão consiste em saber 

se a suplente do apelante, Sra. Maria Eunice Alencar, poderia ou não ter 

participado e votado na sessão legislativa que culminou com a cassação 

do titular do mandato eletivo. 3. O Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Chorozinho proíbe, expressamente, o suplente de vereador de 

participar da votação da sessão de julgamento do processo administrativo 

instaurado contra vereador titular do mandato eletivo, sendo esta a regra 

escrita na segunda parte, do art. 94, que estabelece: “[...] O suplente 

convocado não intervirá nem participará da votação nos atos do processo 

do vereador afastado”. 4. Esta norma restritiva, por óbvio, deve ser 

fielmente observada durante o processo administrativo de cassação de 

mandato eletivo na ambiência do Poder Legislativo de Chorozinho, porque 

constitui norma procedimental aos feitos afetos àquela casa legislativa, 

não existindo, em seu conteúdo, qualquer incompatibilidade material de 

ordem constitucional ou infraconstitucional. 5 - Neste contexto, penso que 

o Decreto Legislativo nº 002/2012, originado na sessão extraordinária 

datada de 04 de junho de 2012, que decidiu pela cassação do mandato 

eletivo do vereador Antônio Roberto da Silva, é nulo de pleno direito, não 

gerando qualquer efeito jurídico, tudo em razão da participação indevida 

da suplente Maria Eunice Alencar, que, à margem das normas regimentais 

da Câmara Municipal, votou naquela oportunidade, tendo sido, inclusive, 

voto decisivo para cassação do titular do mandato. 6 - Recurso conhecido 

e provido. Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

0003266-26.2012.8.06.0068/00000, em que é apelante ANTÔNIO 

ROBERTO DA SILVA e apelado ALDEMIR FIRMINO DE SOUSA. ACORDAM 

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação 

para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante 

desta decisão. Fortaleza/CE, 16 de dezembro de 2013.

 21. De igual modo se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA - PREFEITO - CASSAÇÃO DO MANDATO - 

ILEGALIDADE PROCEDIMENTAL - INFRINGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO 

DA CÂMARA DE VEREADORES - VOTAÇÃO SECRETA - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. No processo de cassação de mandato de Prefeito, deve a 

Câmara Municipal observar o estatuído em seu Regimento Interno, que 

assegura a votação secreta, sendo ilegal o procedimento que contrarie o 

dispositivo regimental, ferindo direito líquido e certo. Concede-se a 

segurança para declarar nulo o processo de cassação. (TJMT - Ap 

41048/1999, DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2000, Publicado no DJE 

13/06/2000)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

RECEBIMENTO DE PROJETO DE LEI PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES – 

ILEGALIDADE – PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO DE INICIATIVA DO 

PROJETO PELA MESA DIRETORA – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – NÃO 

OBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOTIFICAÇÃO DE VEREADORES COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 HORAS – EVIDENTE AFRONTA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – SENTENÇA RATIFICADA. Os atos 

praticados pela autoridade coatora de recebimento de Projeto de Lei 

quando deveria ser obstado por ser antirregimental, em razão do vício no 

procedimento formal elaborado por iniciativa do Chefe do Executivo 

Municipal, quando é de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal, 

bem como de notificação pessoal dos vereadores para sessão 

extraordinária sem antecedência mínima de 24 horas, exigência expressa 

no Regimento Interno da Câmara municipal, caracteriza afronta ao direito 

líquido e certo da impetrante em participar do ato solene, passível de ser 

tutelado pela via do mandado de segurança. (ReeNec 46936/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2016, Publicado no DJE 

08/06/2016)

22. Deste modo, ante a cristalina ofensa ao art. 76, do Regimento Interno 

da Câmara Legislativa daquela urbe, imperioso se faz a concessão da 

segurança, eis que ausente documentos que demonstrem terem sido 

todos os vereadores convocados para a sessão extraordinária que 

realizou-se em 13 de abril de 2017. Outrossim, como bem mencionado pelo 

Parquet, currial destacar que a portaria 11/2017 de abril de 2017, em data 

anterior ao protocolo da denúncia, já havia estabelecido que em 

13/04/2017 seria ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo de 

Torixoréu/MT, afastando a malfada “legalidade” da sessão extraordinária.

23. No que se atine a convocação do suplente de vereador, entendo que 

foi realizada de maneira irregular, eis que não observada a ordem de 

chamada, porquanto deveria convocar o próximo, contudo, por acreditar 

que este seria parcial, não o fez, restando nítido e patente o firme 

propósito de afastar o impetrante do cargo de vereador e da presidência 

da Câmara Municipal, valendo-se de lamentáveis expedientes, os quais 

somente são materializados por quem não detém espírito republicano. Não 

se pode olvidar que a pátria amada não tem produzido bons exemplos, 

pelo contrário, maquinações desta e de outras ordens têm sido manejadas 

por autoridades que gozam de grande visibilidade no cenário nacional, 

encorajando outros a trilharem o mesmo caminho. Todavia a história nem 

sempre se repete, pois diferentemente de “lá”, “cá” se encontra um 

magistrado de carreira, ainda nutridor dos ideais que o estimulavam desde 

os bancos acadêmicos, desapegado de discursos vazios e falaciosos, 

contrário à “hermenêutica cínica”, cioso da nobilitante função jurisdicional, 

tendo na Constituição da República Federativa do Brasil o seu porto 

seguro, nem que para tanto tenha que abandonar jurisprudência que 

corroa os alicerces do Estado Democrático de Direito. Por tais razões 

compreendo que não pode passar incólume o ato em voga, cuja 

engenhosidade é inegável, assim como também não é os seus deletérios 

efeitos, em mais um tragicômico episódio da política de Torixoréu/MT.

24. Portanto, resta indubitável que as circunstâncias em que se convocou 

a sessão extraordinária e as que cercam sua realização mostram-se 

contrárias ao previsto no regimento interno, mostrando plenamente 

plausível a concessão da segurança, conforme exaustivamente 

demonstrando.

25. Isto posto, confirmando a liminar e resolvendo o mérito (art. 487, I do 

CPC) CONCEDO A ORDEM anelada, declarando NULA a sessão 

extraordinária que afastou o impetrante VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES 

da Presidência da Câmara de Vereadores de Torixoréu/MT por nítida 

ofensa ao regimento interno.

26. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 

12.016/2009) ou custas processuais.

27. Após o prazo de recurso voluntário das partes, determino a remessa 

dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame 

necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1°, da Lei 12.016/2009.

28. Publique-se.

29. Registre-se.

30. Intime-se.

31. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258257 Nr: 11669-65.2017.811.0004

 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: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nickolas Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS
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 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52366 Nr: 1669-26.2005.811.0004

 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: PAMOLLAR SOLENE OLIVEIRA ANGELIM DA SILVA, 

Maria Oliveira Hilário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Clínica 

Luciana, Valdo de Sousa, José Antonio Carlos da Mota, HÉLIA 

APARECIDA VEXEL FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, 

JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A, LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, WEINER LOPES FRANCO - OAB:28958/GO, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Vistos.

1.Em atenção à certidão de fl.539, NOMEIO perito o médico Silvonet 

Campos, nos termos da decisão de fls.420/421, itens 8 e seguintes.

2.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217224 Nr: 1164-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariovaldo Nunes, Isoldina Nunes Assunção, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indaina Indústria & Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda, Sebastião Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194594 Nr: 260-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Takashi Noleto Yamamoto - ME, Alex Takashi 

Noleto Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 VISTOS.

1. A decisão de fls. 91 inverteu o ônus da prova e converteu o julgamento 

do feito em diligência para oportunizar à parte Requerida a eventual 

produção de outra, caso entenda necessária ao deslinde da causa.

2. Devidamente intimada, a Requerida quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 109.

3. Diante disso, DOU POR PRECLUSA a produção de provas.

4. INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, com prazo de 05 (cinco) 

dias, em atenção ao princípio da lealdade processual.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165746 Nr: 7936-67.2012.811.0004

 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: Dione Wilkerson Blanco Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112.049, Andrea Trugillo Silva Macedo - OAB:OAB/SP 

313.253, Bruno Rafael de Figueiredo Dobermann Chiarella - 

OAB:OAB/SP 343.240, Gustavo Pasquali Pasquali - OAB:OAB/SP 

155.574, Ingrid Aparecida de Oliveira Alvarenga - OAB:OAB/SP 

317.881, Jacqueline Thais Prevideli - OAB:OAB/SP 346.314, Julia 

Scatena Villa - OAB:OAB/SP 337.807, Luciana de Assis Moura - 

OAB:OAB/SP 343.240, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - 

OAB:15.549-0 MT, Priscila Previdelli Fontana - OAB:OAB/SP 317.881, 

Vivian de Castro Lehfeld - OAB:OAB/SP 255.844

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 178/179, conforme requerido.

2. Após, PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171916 Nr: 4733-63.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademarci Rodrigues da Cunha Cazerta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademarci Rodrigues da Cunha 

Cazerta - OAB:SP-171991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Marques - 

OAB:70610/sp

 VISTOS.

1. Diante da proposta apresentada pelo perito nomeado, de forma 

fundamentada, às fls. 76/83, OFICIE-SE ao Juizo Deprecante solicitando 

informações acerca do procedimento a ser adotado para o pagamento dos 

honorários periciais, tendo em vista que os autos pertencem ao Tribunal 

de Justiça da Comarca de São Paulo e a parte Exequente é beneficiária da 

Justiça Gratuita, conforme informado no ofício de fls. 96.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197720 Nr: 2337-45.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiel de Jesus Menezes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para que se manifeste acerca da perícia 

médica realizada (fls. 112), bem como promova o andamento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209983 Nr: 9538-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório 

DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel de Jesus Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 16.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a exceção de incompetência, de modo a DECLARAR a 

competência deste juízo para processar a ação autuada sob o Código - 

197720 (em apenso).17.TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para 

aos autos da ação principal – Cód. 197720, em apenso.18.Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações 

necessárias.19.Expeça-se o necessário.20.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172826 Nr: 5955-66.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO - 

CONAB, Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Gonçalves de Moura

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMÃO VITERBO LEITE - 

OAB:237700

 VISTOS.

1. Tratando-se a parte Credora de instituição financeira com recursos e 

meios suficientes para diligenciar diretamente aos Cartórios de Registro de 

Imóveis ou à ANOREG, não deve o Judiciário se incumbir de diligências 

que cabem à parte Exequente realizar.

2. Desta feita, INDEFIRO o pedido de fls. 207/208.

3. ANOTE-SE junto ao sistema apolo o patrono indicado às fls. 208.

4. INTIME-SE a parte Exequente para que promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241689 Nr: 440-11.2017.811.0004

 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: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas 

conforme requerido pela parte Autora (fl28).

2. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA DI13 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo a parte Autora apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

 3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§ 3º, art. 455, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161134 Nr: 1966-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Santana Machado, Maria Ferreira de 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

manifestar nos autos, nos termos da decisão e documentos de folhas 

99/101, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264899 Nr: 16114-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGSM, PTSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo impulsiono estes autos para que se proceda a 

intimação da parte autora, pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281785 Nr: 8176-46.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cofco Internacional Fertilizantes S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE ALEGRE COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA, Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes Carvalho, 

Leonardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048-SP, Thiago Soares Gerbasi - OAB:300.019-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15674

 VISTOS.

1. Em fls.61/68, o executado peticiona pela suspensão da ordem de 

sequestro do algodão objeto da Cédula de Produto Rural nº28/2018, vez 

que a produção da Fazenda Sossego (Matrícula nº57.958, CRI local) só 

estará pronta para ser colhida no dia 20/07/2018. Informa ainda que a 

produção estimada é de 516,89 toneladas de algodão, sendo que 

respectiva quantia será suficiente para satisfazer a totalidade da 

obrigação.

2. Diante disso, INTIME-SE o exequente, para manifestar-se nos autos, 

pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de preclusão.
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3. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80705 Nr: 4075-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco - Agência 

3292-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Marisa 

Aparecida Ádamo de Carvalho, João Carlos Adamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 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, 

nos termos do extrato em anexo, providencias pagamento de diligência na 

CP distribuida na Comarca de Girantinga-MT, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152461 Nr: 3259-28.2011.811.0004

 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: Aurea de Toledo Piza, Roberto Piza Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altermita de Sousa Brito, E. L. Esteves 

Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191401 Nr: 11307-68.2014.811.0004

 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: Leandra Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Freitas Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195352 Nr: 729-12.2015.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião Rodrigues Parreira, Auzia de 

Moraes Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015 e, por conseguinte:?DECLARO 

rescindido o contrato de aluguel celebrado entre as partes;?CONDENO a 

requerida no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

aluguéis, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, e com 

incidência dos juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data de 

vencimento de cada aluguel, tendo em vista tratar-se de mora ex re (art. 

397, CC/2002);18.Em razão da sucumbência da demandada, CONDENO-A 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais ponderando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo 

profissional, FIXO em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com 

fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015. 19.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.20.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.: 207709 Nr: 8133-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sheila Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015.19.Considerando a 

sucumbência, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre 

o valor da causa (art.85, §§2º e 3º, I, CPC/2015), verbas que ficam sob a 

condição suspensiva de exigibilidade, visto que a demandante é 

beneficiária da gratuidade da justiça (fl.22), art.98, §3º, 

CPC/2015.20.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273061 Nr: 2986-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA VENTURINE 

ESTEVES, para devolução dos autos nº 2986-05.2018.811.0004, Protocolo 

273061, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151612 Nr: 1824-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavil Sousa Lira, Marisa Massalai Lira, Francisco Luiz 

Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Flavil Sousa Lira, 

E. L. Esteves Imobiliária, Marisa Massalai Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Juliana Moraes Amorim - OAB:E-19676/ MT, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA VENTURINE 

ESTEVES, para devolução dos autos nº 1824-19.2011.811.0004, Protocolo 

151612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180216 Nr: 2171-47.2014.811.0004

 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: Ernani Reinoldo Bundchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Caio Cesar Claudino Cavalcante - 

OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CECÍLIA 

GALBIATTI DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2171-47.2014.811.0004, Protocolo 180216, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191054 Nr: 11065-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Neli Mourão Borges, Lilian Mourão Borges, 

Lilian Mourão Borges, Elisangela Mourão Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CECÍLIA 

GALBIATTI DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

11065-12.2014.811.0004, Protocolo 191054, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277105 Nr: 5476-97.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmon Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hartus Magnus Gonçalves 

Bueno - OAB:20447/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Cordeiro Filho - 

OAB:39.988/GO

 VISTOS

1. Trata-se de Carta Precatória originada da Comarca de Piranhas – GO 

com a finalidade de proceder a Inquirição de 01 testemunha qualificada às 

folhas 04.

 2. Presentes os requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo 

Civil de 2015, designo audiência para o dia 08 de Agosto de 2018, às 

14h00min (horário oficial de Mato Grosso) para a oitiva da testemunha, 

nesta comarca de Barra do Garças-MT.

 3. Oficie-se ao juízo deprecante.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281086 Nr: 7809-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Eleidimar Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial com fundamento nos 

artigos 1º e 10, da Lei 12.016/2009 e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC/2015.13.SEM 

custas e honorários advocatícios.14.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94112 Nr: 7884-76.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Municipio 

de Torixoréu - MT, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Heimar Saggin, Vanessa Souza 

Carvalho Saggin

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

Torixoréu - OAB:, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560 /MT,  Pau lo  Henr ique  Gomes Marques  - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Civil de Improbidade administrativa movida pelo 

Ministério Público em face de Lincoln Heimar Saggin e Outra, todos 

qualificados nos autos.

2. O feito foi sentenciado às fls. 415/425.

3. Irresignadas as partes Lincoln Heimar Saggin e Vanessa Souza 

Carvalho interpuseram recurso de Apelação às fls. 427/457 e 460/469.

4. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou conhecimento ao 

Recurso, conforme Acórdão de fls. 514/518.

5. Certidão de trânsito em julgado às fls. 542.

6. Às fls. 547, manifesta o Ministério Publico requerendo o cumprimento de 

sentença.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Presentes os requisitos necessários conforme dispõe os artigos 536 e 

seguintes do CPC/2015, DEFIRO o pedido de fls. 547/554 e, por 

conseguinte CONVERTO a presente ação em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

9. Isto posto, DETERMINO a escrivania proceder o integral cumprimento do 

dispositivo da sentença de fls. 425v, conforme requerido na manifestação 

do parquet de fls. 554, item “b”.

10. Quanto a obrigação imposta à executada Vanessa Souza Carvalho, 

DETERMINO, no prazo de 10 (dez) dias, a imediata desocupação e 

disponibilização dos imóveis doados pelo Município de Torixóreu-MT, na 

forma disposta na sentença.

11. Após, INTIMEM-SE os executados, na pessoa de seu representante 

legal para, querendo, nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 525, CPC/2015.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236722 Nr: 13962-42.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberta Barros de Almeida Marengão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O

 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 negativa, conforme correspondência devolvida de fls. 09.

3. Às fls. 10, a parte executada comparece espontaneamente no feito. 
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Requer a extinção da execução em razão do pagamento. Documentos 

trazidos com a manifestação às fls. 11/17.

4. Com vista dos autos, manifesta o exequente requerendo a extinção do 

feito em razão da quitação do débito, objeto da presente Execução Fiscal 

(fls. 19).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que está satisfeita a obrigação fiscal, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução fiscal, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

8. Sem custas e honorários.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 10. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242819 Nr: 1277-66.2017.811.0004

 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: Elcio Carlos Henriques da Silva, Claudinete Mota de 

Mesquita Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Rangel da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que os requerentes requereram às fls. 

127 a suspensão da ação, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de 

possibilitar a realização de nova internação do requerido.

2. O requerido, por meio de sua curadora especial, manifesta 

concordância com o pedido de suspensão do processo (fls. 136).

3. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 127 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

4. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito, nos 

termos do art. 485, III, DO CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235135 Nr: 12845-16.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy de Freitas Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nikolly Fernanda Freitas Silva - 

OAB:22729/0, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação declaratória de Inexistência de débitos c/c repetição 

de indébito c/c indenização por danos morais movida pelas partes acima 

mencionadas, qualificadas nos autos.

2. Às fls. 110, foi determinada a intimação da parte requerida para aportar 

aos autos a via original do contrato firmado.

3. Manifesta a parte ré às fls. 113114 pela dilação do prazo para 

cumprimento da determinação, uma vez que possui enorme quantidade de 

arquivos. Requer a concessão de 30 (trinta) dias.

4. Assim, DEFIRO o pedido de dilação do prazo para que a parte requerida 

providencie a via original do contrato objeto desta ação, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 223, §2º, do CPC/2015, sob pena de não o 

fazendo incorrer na aplicação de multa diária de R$200,00 (Duzentos 

reais).

5. Com a juntada do contrato em via original, CUMPRA-SE na íntegra a 

decisão de fls. 110/111.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257304 Nr: 11066-89.2017.811.0004

 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: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e Mecânica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullyana Bonfim Moraes e 

Silva - OAB:20274/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 VISTOS.

1. Às fls. 73/74, manifesta a parte autora pela perda do objeto da presente 

demanda.

2. Ao considerar que fora formada relação processual nestes autos, 

imprescindível é a manifestação da parte contrária acerca do pedido retro, 

nos termos do art. 329, II, do CPC/2015.

3. Assim, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do pedido de desistência do autor formulado às fls. 73.

4. Transcorrido o prazo assinalado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

 5. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190878 Nr: 10937-89.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Neres Luz, Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO9.Pelos argumentos acima expostos, DEFIRO a LIQUIDAÇÃO 

DA SENTENÇA, observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC, 

ante a natureza do objeto da liquidação.10.Nesses termos, intimem-se as 

partes (Exequente e Executado) para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o 

valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC. 11.Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público estadual.12.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255978 Nr: 10223-27.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vancarlos Assis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV Construtora e Empreendimentos Ltda Me, 

Willian Campolongo Rocha, Caixa Econômica Federal da Comarca de 

Brasília

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Marriet Silva de 

Oliveira - OAB:9619-mt, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Vistos.

1. Considerando a impossibilidade da realização do laudo pelo perito 

nomeado às fls. 199, DESTITUO do encargo o Sr. Eduardo Rodrigues Wolff 

e, em substituição, NOMEIO o engenheiro civil o Dr. Rodrigo Ferreira de 

Azevedo cadastrado no banco de dados do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, podendo ser encontrado na Rua São Benedito, nº309, 

sobrado 02, Bairro São Benedito, na cidade de Barra do Garças – MT, 

telefone:(66) 9 9695-2137/ 9 9253-3838 (66) 3401-6493, email: 

engrodrigoazevedo@gmail.com, a fim de que realize a perícia já deferida, 

independentemente de compromisso.

 2. INTIME-SE a perita nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação para a avaliação de bem imóvel residencial 

elencado às fls.04, advertindo-a da proposta de honorários fixados na 

decisão de fls. 189.

3. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

4. No caso de aceitação da nomeação, INTIMEM-SE as partes requeridas, 
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a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos 

honorários.

5. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.

6. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265569 Nr: 16537-86.2017.811.0004

 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: Odercio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Rosa de Jesus Vilela, João Antonio 

Vilela, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS ajuizada por ODERCIO 

DA SILVA em desfavor de E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, DIOMAR R. DE J. 

VILELA e JOÃO A. VILELA.

 2. Às fls. 72 consta o termo da sessão de mediação/conciliação, em que 

estavam presentes a parte requerente e a requerida DIOMAR R. DE J. 

VILELA. A sessão não se realizou devido à ausência da requerida (E. L. 

ESTEVES IMOBILIÁRIA).

 3. Ademais, a requerida presente informou que seu marido (JOÃO A. 

VILELA) faleceu. Cópia da certidão de Óbito às fls. 73.

4. Devidamente intimado, o requerente pugna por nova tentativa de citação 

da parte requerida E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA.

5. É O RELÁTÓRIO. DECIDO.

 6. Verifico em certidão de fls. 54, que a requerida E. L. ESTEVES 

IMOBILIÁRIA já fora citada/intimada.

 7. Tendo em vista a notícia do óbito do requerido JOÃO A. VILELA, 

conforme documento de fls.73, SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do 

art. 313 do CPC/2015.

8. INTIME-SE a parte autora para proceder com a devida habilitação do 

espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) meses (art.313, §2º, I 

do CPC/2015).

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239071 Nr: 15545-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE BRITO PACHECO, Luciane Brito 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 67 

o sobrestamento do feito tendo em vista as inúmeras diligências de 

localização do bem objeto da demanda.

2. Assim, SUSPENDO o presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, a fim de possibilitar eventual busca pelo veículo objeto 

da ação

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias ou em igual prazo, requer a adoção das providências 

constantes do art. 4º, do Decreto-Lei 911/1969, sob pena de extinção do 

feito.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

5. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275299 Nr: 4279-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Ferreira Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Tendo em vista a certidão de fls. 62, REDESIGNO a audiência de 

conciliação PARA O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, às 07hr30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), a ser realizada no CEJUSC (Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania). CITE-SE o Requerido no 

endereço declinado na inicial e, INTIME-SE-O para a audiência. INTIME-SE a 

parte autora por meio de seu advogado.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90940 Nr: 4785-98.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chubb do Brasil Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037, ILANA CRISTINA DA SILVA - OAB:16636, 

José Carlos Van Cleef de Almeida Santos - OAB:273843/SP, Renata 

Cristina Pasorino Guimarães Ribeiro - OAB:OAB/SP- 305.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 Vistos.

1. Intimada a se manifestar, a parte exequente requer dilação do prazo 

para em 15 (quinze) dias pugnar pelo que entender de direito (fls. 

490/491).

2. Assim, DEFIRO o pedido retro no intuito de conceder à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

as medidas cabíveis ao deslinde da ação, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

3. Ademais, verifico que às fls. 365 foi deferido o protesto judicial do título 

condenatório, sem haver nos autos prova de seu cumprimento.

4. Assim, CUMPRA-SE o determinado na decisão de fls. 365, devendo ser 

expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor 

da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário, bem 

como da presente e, encaminhado ao CARTÓRIO de PROTESTO desta 

unidade judiciária pela parte requerente, visando à efetivação do protesto, 

nos termos do § 1º, do art. 517 do C.P.C.

 5. Transcorrido o prazo assinalado no item 2, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269937 Nr: 975-03.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Lima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oti Brasil Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4.378\MT

 Vistos.
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1. Ao analisar os autos, constato que as partes firmaram pedido de 

homologação de acordo às fls. 39/40.

 2. O acordo entabulado pelas partes foi homologado por ocasião da 

sentença de fls. 50.

3. Às fls. 51, informa a parte autora que o pacto firmado não consta data 

para pagamento. Requer o aditamento do acordo para constar às datas 

mencionadas às fls. 51.

 4. Assim, INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para manifestar sobre o pedido retro ou, se for o 

caso, apresentar prova do cumprimento da obrigação tendo em vista o 

lapso temporal decorrido, sob pena de aceitação tácita. Fixo prazo de 05 

(cinco) dias.

5. Após, voltem-me conclusos para análise.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206150 Nr: 7248-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdSF, WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHdSF, MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a requerida MARISSANDRA ALVES COIMBRA foi 

citada via edital (fl. 103/104) e permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria 

Pública desta comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar 

defesa no prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3212 Nr: 1207-84.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lázaro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Fabiana Nápolis Costa - OAB:mt15.569

 Vistos.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movida entre as partes já 

qualificadas.

 2. Realizada a sessão de mediação/conciliação constatou a ausência das 

partes autora e requerida (fls. 449).

3. Às fls. 450, foi determinada a intimação da parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias requer o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

4. Após, expediu-se carta de intimação para a requerente, advertindo-a 

para dar andamento ao feito.

 5. Às fls. 453, consta correspondência devolvida com motivo “falecido”.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que a parte autora possui advogado constituído nos 

autos, entendo que o patrono deve se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, juntando, se for o caso, a certidão de óbito do 

seu mandatário, além de requer as providências cabíveis para regular 

prosseguimento da demanda.

8. Assim, INTIMEM-SE os patronos constituídos pela parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeiram a substituição processual da parte 

falecida ou, não sendo o caso, pugnar pelo cabível ao deslinde da ação, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

9. Após, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180555 Nr: 2487-60.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Morais Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLF Engenharia Ltda, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA CAZORLA 

BARBOSA - OAB:GO/16.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, depositar a 

diligência no valor R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) a ser cumprida 

na zona urbana da cidade de Araguaiana, para cumprimento do mandado 

de citação por hora certa do requerido Vicente Furbino Bretas Filho 

devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166675 Nr: 9210-66.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT

 Em cumprimento a decisão de fls. 142/143, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para se manifestar no prazo de 10 dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento, tendo em vista que não houve constrição de 

valores em contas do executado.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200039 Nr: 3783-83.2015.811.0004

 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: Geverson Oliveira Dias Ferreira, José Marinho da Costa 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, querendo, compareça em cartório para retirar 

certidão de nascimento retificada, encaminhada pela Serventia do 2º 

Ofício de Barra do Garças/MT.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260988 Nr: 13614-87.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmo José Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fabrinny Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscilla Miguel Vannucci - 

OAB:159018/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5637/mt, Rafaella Araujo e Medeiros - OAB:13.562/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, SOBRE A DECISÃO PROFERIDA Às 

folhas 221/222, abaixo transcrita:

VISTOS.1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por DALMO JOSÉ 

FRANCO em desfavor da PAULO FABRINNY MEDEIROS.2....AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo 

Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à 
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execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) 

risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 

2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, 

porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da 

argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o 

acórdão vergastado não merece reparos. 3. Ademais, é certo que, a 

depender do caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo - soberano 

na análise dos fatos e provas dos autos - encontra óbice na Súmula 

7/STJ, porquanto seria necessária a incursão nos elementos 

fático-probatórios dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 627620/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/04/2015, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 14/05/2015)10. Diante do exposto, INDEFIRO o 

efeito suspensivo aos embargos à execução.11. CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias 

(art. 920, I, CPC/2015).12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242137 Nr: 804-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. de Carli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do executado, no valor de R$ 18,00 

(dezoito 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 187664 Nr: 8425-36.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Heimar Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empreiteira Equipav Engenharia Ltda, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(Cód. 187664).

Vistos, etc.

1. Tendo em vista o conteúdo das petições insertas às fls. 117/118 e 128, 

com fulcro na inteligência extraída do art. 465, do CPC nomeio perito do 

juízo, independentemente de termo de compromisso (art. 466 do CPC), o 

Engenheiro Agrônomo Vinicius Melo Nogueira Silva, CREA-MT 033248, 

podendo ser encontrado na Rua Leonardo Vilas Boas, n° 70, Ap. 208, 

Centro, Barra do Garças/MT, telefones: (66)9.9235-0200 e (66)3401-3296, 

e-mail:contato@viniciusnogueira.agr.br ou www.viniciusnogueira.agr.br.

2. Determino ao experto que apresente proposta de honorários em 10 

(dez) dias, a contar da sua intimação.

 3. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, tudo no prazo de 15 (cinco) dias, a contar da 

intimação deste decisum (art. 465, § 1º, do CPC). Na mesma oportunidade 

deverá a parte requerida Estado de Mato Grosso se manifestar sobre a 

proposta de honorários.

4. No momento da intimação do perito este deverá ser cientificado de que 

a prova pericial foi postulada pela parte requerida Estado de Mato Grosso, 

razão pela qual o recebimento das verbas observará as disposições 

contidas no art. 91, §2°, do CPC.

 5. Apresentado os honorários do perito e ultrapassado o prazo para 

manifestação das partes, faça conclusos.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10/07/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241553 Nr: 343-11.2017.811.0004

 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: Weslei Moraes Gomes, Vânia Cristina dos Santos 

Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-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 requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 250/267, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281782 Nr: 8175-61.2018.811.0004

 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: ÂMGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalita Barbosa de Souza Luz - 

OAB:23.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8175-61.2018.811.0004 – Código nº 281782

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS movida por ÂNGELA 

MARIA GOMES DE MORAIS em face de JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA.

 Considerando os interesses da menor impúbere e filha dos litigantes, ANA 

FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA, na demanda, INTIME-SE a requerente para 

que emende a inicial, em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de incluir a 

menor supramencionada no polo ativo desta ação, para que figure como 

parte legítima - com o mesmo propósito e interesse de agir -, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de julho de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281872 Nr: 8219-80.2018.811.0004

 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: Lenir Bach Caldeira Ribeiro de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8219-80.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281872

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por LENIR BACH CALDEIRA RIBEIRO DE SENA em face 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS.

A requerente pugna pela gratuidade da justiça, isentando-a 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 da 
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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 a 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, 09 de julho de 2018.

 Michell Lotfi Rocha da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281498 Nr: 8027-50.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Rodrigues dos Santos, Direci Maria 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO JOSÉ FERREIRA FILHO - 

OAB:34239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 281498

Vistos.

A Resolução nº 004/2014/TP dispõe, em seu art. 2º, que “é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”.

No entanto, o § 1º, do artigo 2º, do referido diploma legal traz exceções, 

quais sejam: I) as ações de mandado de segurança, de desapropriação, 

de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II) as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III) as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares.

Ademais, a Lei nº 12.153/09 dispõe no §4º, do artigo 2º, que “no foro onde 

estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência 

é absoluta”.

Feitas tais considerações, a partir do exame do caso concreto, verifica-se 

que é questão de declinação da competência para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca.

Destarte, sendo o caso de competência absoluta e uma vez não se 

admitindo a prorrogação, é necessária a declinação da competência ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca, o que não se trata de 

mera discricionariedade judicial, e sim de imposição legal.

 Diante do exposto, declino da competência para processamento e 

julgamento do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

comarca, nos termos do artigo 2º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 12.153/09.

Realize-se a digitalização dos autos, nos termos do artigo 3º, Resolução 

n.º 004/2014/TP.

Após, remetam-se os autos ao juízo competente, procedendo-se no 

sistema às baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281662 Nr: 8125-35.2018.811.0004

 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: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8125-35.2018.811.0004 – Código 281662

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

No que tange à concessão da tutela antecipada, em que a parte autora 

requer o recebimento mensal do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a 

título de aluguel do imóvel em face da parte ré, deve ser indeferida por se 

tratar de questão que se confunde com o mérito do processo e os 

documentos carreados não são suficientes para embasar o pleito, 

estando ausente o requisito autorizador para a concessão da tutela de 

urgência vindicada, qual seja a probabilidade do direito.

Cite-se a parte requerida e a intime para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 11 de setembro de 2018, às 

09h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.

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.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272688 Nr: 2760-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Rosa Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 272688

Vistos.

Defiro a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados, nos 

exatos termos da decisão prolatada às fls.39/40.

 Ouça-se o representante do Ministério Público e, após, venham os autos 

conclusos para decisão definitiva.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101949 Nr: 6952-54.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMFF, SMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Processo 6952-54.2010 – Código 101494

Vistos.

Trata-se de execução fiscal do Estado de Mato Grosso em face de S. M. 

Ferreira Ferrari e Sônia Maria Ferreira Ferrari.

A fls. 128 aportou nos autos pedido de desistência da ação pelo 
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exequente.

Dessa forma, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80, julgo extinto o feito 

com resolução de mérito.

Diante do requerimento de fls. 130. Defiro o desbloqueio pleiteado.

Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Barra do Garças/MT, 03 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261472 Nr: 13904-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMSS, MSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 47, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156574 Nr: 8883-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Souza dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Garcia Barbosa - 

OAB:MT 17.134

 CÓDIGO 156574

Vistos.

Ante a alegação de nulidade da parte executada, às fls. 226/ss, torno sem 

efeito, por ora, a determinação de expedição de alvará de levantamento 

dos valores penhorados.

 Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o referido petitório.

Deve a Serventia observar que as publicações e intimações referentes à 

parte executada sejam remetidas ao patrono Fernando Cesar Zandonadi, 

conforme já requerido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253586 Nr: 8747-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 103, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275398 Nr: 4359-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvannewton Gomes Ribeiro, Maria Aparecida 

Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 4359-71.2018.811.0004 - CÓDIGO 275398

Vistos.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor 

da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso a parte 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Verificado o não pagamento no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.

A parte executada poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigo 914, 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão efeito 

suspensivo.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do artigo 916, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pela parte executada. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, reduzo os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275392 Nr: 4353-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Viana da Silva, Maria Joana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 4353-64.2018.811.0004 - CÓDIGO 275392

Vistos.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor 

da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso a parte 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Verificado o não pagamento no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.

A parte executada poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigo 914, 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão efeito 

suspensivo.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do artigo 916, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pela parte executada. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, reduzo os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 10 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280655 Nr: 7565-93.2018.811.0004

 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): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7565-93.2018.811.0004 - CÓDIGO 280655

Vistos.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor 

da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso a parte 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Verificado o não pagamento no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.

A parte executada poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigo 914, 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão efeito 

suspensivo.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do artigo 916, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pela parte executada. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, reduzo os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274571 Nr: 3826-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Graça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBEZY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3826-15.2018.811.0004 - CÓDIGO 274571

Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por Maria da Graça de Souza em 

face de Albezy de Souza.

Em despacho inicial, determinou-se à autora a emenda da exordial para 

que aportasse aos autos documento hábil a comprovar a necessidade da 

concessão do benefício da gratuidade da justiça ou comprovante de 

quitação das custas judiciais, sob a pena de ser indeferida a petição 

inicial.

Às fls.18/ss, a parte autora trouxe imagens de documentos ilegíveis.

Dessa forma, não comprovada a hipossuficiência financeira da autora, 

bem como o não pagamento das custas iniciais no prazo estabelecido, a 

peça exordial deve ser indeferida, pois é inábil a dar início à relação 

jurídica processual.

Portanto, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV, do 

Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do referido diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280327 Nr: 7381-40.2018.811.0004

 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: José Assunção Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aladim dos Santos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7381-40.2018.811.0004 - Cód. 280327

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito comprovação da necessidade do benefício 

da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Ademais, tendo em vista o comparecimento espontâneo do réu, dou-lhe 

por citado.

Intime-se a parte autora a se manifestar acerca do petitório de fls. 349, no 

qual se alega litispendência.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281501 Nr: 8030-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVS, EVGSL, RFSL, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8030-05.2018 – Código 281501

Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que levem seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive adolescente de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 22 de 

setembro de 2018, das 13horas às 18horas, na Escola Interativa 

Coopema, situada na Rua Independência n. 2742, Bairro Christino Cortes, 

nesta cidade.

 Por oportuno, designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018, às 

07:30 horas.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se o parte requerida para contestar a ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226392 Nr: 6712-55.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchiades Negro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 
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OAB:19.077-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. 93, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231872 Nr: 10365-65.2016.811.0004

 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: Dalzira Paes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Previdência e Assistência aos 

Servidores do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10365-65.2016 – Código 231872

Vistos.

 Trata-se de embargos declaratórios interposto pela autora Dalzisa Paes 

Moura, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Alega a embargante que a sentença restou omissa quanto ao pedido da 

tutela de urgência a fls. 81/86 e 119.

Instado, o embargado Estado de Mato Grosso alegou que não houve 

omissão na sentença. Ultrapassado esse ponto, alegou pela 

impossibilidade da concessão dos efeitos antecipatórios da sentença 

requerendo a improcedência dos embargos, fls. 224/227.

É o relatório necessário.

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 em relação ao 

pedido da concessão da antecipação da tutela, exposto as fls. 81/86 e 

119.

Da analise dos autos, verifica-se que as fls. 81/86 a embargante 

apresentou réplica à contestação requerendo na oportunidade a 

antecipação dos efeitos da tutela na sentença. Ainda, intimada para 

indicar as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento 

antecipado do mérito reiterando o pedido da antecipação dos efeitos da 

tutela na sentença, fls. 119.

Confrontada a alegação da omissão com a sentença objurgada, 

verifica-se que realmente esta foi omissa quanto ao pedido da 

antecipação dos efeitos da sentença.

Dessa forma, passa-se a analisar o pleito antecipatório.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil, notadamente no artigo 

1.050, à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o 

disposto nos artigos 1º a 4º da Lei 8.437/92 e no art. 7º, §2º da Lei 

12.016/2009.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, é perfeitamente possível a concessão da tutela 

antecipada para o pagamento de natureza previdenciária, in verbis:

Reclamação. A decisão na ADC-4 não se aplica em matéria de natureza 

previdenciária. O disposto nos arts. 5º, e seu parágrafo único, e 7º, da Lei 

nº 4348/1964, e no art. 1º e seu parágrafo 4º da Lei nº 5021, de 9.6.1966, 

não concernem a benefício previdenciário garantido a segurado, mas, 

apenas, a vencimentos e vantagens de servidores públicos. Relativamente 

aos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8437, de 30.6.1992, que o art. 1º da Lei nº 

9494/1997 manda, também, aplicar à tutela antecipada, por igual, não 

incidem na espécie aforada no Juízo requerido. A Lei nº 8437/1992 dispõe 

sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. 

No art. 1º, interdita-se deferimento de liminar, "no procedimento cautelar ou 

em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez 

que providência semelhante não puder ser concedida em ações de 

mandado de segurança, em virtude de vedação legal". Ocorrência de 

evidente remissão às normas acima aludidas, no que respeita a 

vencimentos e vantagens de servidores públicos, que prosseguiram, 

assim, em vigor. A inteligência desse dispositivo completa-se com o que 

se contém, na mesma linha, no art. 3º da Lei nº 8437/1992. Não cabe 

emprestar ao § 3º do art. 1º do aludido diploma exegese estranha a esse 

sistema, conferindo-lhe, em decorrência, autonomia normativa a fazê-lo 

incidir sobre cautelar ou antecipação de tutela acerca de qualquer matéria. 

Reclamação julgada improcedente. (Rcl 1122, Relator(a): Min. NÉRI DA 

SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2001, DJ 06-09-2001 PP-00008 

EMENT VOL-02042-01 PP-00178)

Sendo assim, perfeitamente demonstrado os requisitos do perigo de dano 

irreparável, uma vez que trata-se de verba de natureza alimentar e ainda 

por se tratar de pessoa idosa, tutelada especialmente pela Constituição 

Federal, bem como a probabilidade do direito, a qual está demonstrada na 

sentença que julgou procedente o pedido na inicial, forçoso é a 

concessão da antecipação dos efeitos da sentença.

De mais a mais, não prospera a alegação de que a concessão seria 

irreversível, eis que o bem pretendido trata-se de prestação pecuniária 

que tem natureza líquida e totalmente fungível, perfeitamente possível de 

ser reavida.

Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios e defiro a 

antecipação dos efeitos da sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de julho de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 148-85.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF, SDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 261, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273228 Nr: 3103-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 42, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 183298 Nr: 4934-21.2014.811.0004

 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: Valdemir José da Silva, Osvaldo José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Júnior - 

OAB:16.587 - PR

 DESPACHO

Processo nº: 4934-21.2014.811.0004 (Cód. 183298)

Vistos, etc.

1. Após percuciente análise dos autos, infiro que os autores retificaram os 

pedidos iniciais, desistindo do requerimento de indenização pela ocupação 

de parte da propriedade para construção do bueiro. Assim sendo, com 

fulcro no princípio da colaboração das partes, bem como atento as 
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exigências do art. 9°, c/c art. 10, c/c art. 329, II, todos do CPC, DETERMINO 

que os requeridos sejam intimados para, no interregno temporal de 15 

(quinze) dias, manifestarem sobre o pedido de desistência da postulação 

acima mencionada.

2. Intime-se.

3. Após, faça conclusos.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 11/07/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 263483 Nr: 15157-28.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Gracia Canassa - 

OAB:GO/39977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4..384-B, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15.999/B, 

FABIO HENRIQUE PRADO CRUZ - OAB:21.130, GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA - OAB:20.788, SÉRGIO HERNRIQUE K. KOBAYASHI 

- OAB:6.180

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174284 Nr: 7627-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Trata-se de ação penal em desfavor de José Alves Neto, nascido dia 

29.01.1975, filho de Maria Carmo Filha e Francisco Borges da Silva, em 

que consta denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando ao réu 

prática do delito tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia no dia 10.3.2014 (fl.32).

O réu foi condenado em 9(nove) anos e 4(quatro) meses de reclusão, 

conforme sentença de fls.95/103.

O réu não foi localizado para intimação da sentença (fl.106). Razão disto, 

o Ministério Público, manifestou pela intimação via edital e decretação da 

prisão.

Considerando a não localização do réu para intimação pessoal, determino 

a intimação por edital da sentença.

 No que tange à necessidade de decretação da prisão preventiva, entendo 

ser o caso de sua decretação pelas seguintes razões, eis que o acusado 

possui ciência inequívoca da existência de persecução criminal contra si, 

e mesmo assim evadiu-se do distrito da culpa. Razão disto, para fins de 

garantir a aplicação da lei penal decreto a prisão preventiva do réu.

Expeça-se mandado de prisão, com validade até 28.6.2034.

Expedido o mandado de prisão, remeta-se ao arquivo provisório, até a 

prisão, a prescrição ou o comparecimento pessoal.

Com o cumprimento de mandado de prisão, expeça-se guia de execução 

definitiva e apresenta-se o réu para a audiência de admonitória.

Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276412 Nr: 5033-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonçalves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Em 10.07.2018, às 13h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Advogado Bruno Sousa Setuba Milhomem. Presente o 

réu. Realizada a oitiva das testemunhas Aguinelo Silvestre de Oliveira 

Júnior e Cleber Gomes Barbosa. O reeducando manifestou em ser 

defendido pelo advogado presente em audiência. A Defesa Técnica do réu 

requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público 

manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão. Após, o 

MM Juiz decidiu: “1. Acolho o parecer ministerial. 2. Mantenho a prisão do 

réu; 3. Determino vistas às partes para alegações finais por memoriais.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253079 Nr: 8422-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 253079

 1. Relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de 

Antônio Francisco da Silva, nascido em 08.01.1971, filho de Maria do 

Espírito Santo Silva e Vencelslau Pereira da Silva, imputando ao réu a 

prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.

A defesa, em sede de resposta à acusação (fls. 67/69), postula a 

absolvição sumária do réu arguindo a atipicidade dos fatos narrados na 

peça acusatória, em razão da incidência do princípio da insignificância.

 2. Da análise da resposta

Ao compulsar os autos, verifica-se que a denúncia encontra-se 

embasada nos autos de inquérito policial de fls. 02/47, a qual descreve 

que o réu subtraiu para si com fim de assenhoramento definitivo, 01 (um) 

par de botinas, marca Camargo, avaliado em R$179,00 (cento e setenta e 

nove reais), e uma vodka, marca absolut, avaliado em R$99,00 (noventa e 

nove reais).

O resultado da ação é insignificante, vez que, além de os objetos serem 

de pequeno valor, os mesmo foram devolvidos à cítima, conforme certidão 

de entrega (fls. 12), indicando ‘inexpressividade da lesão jurídica’ (abaixo 

de um salário mínimo), além de que, atrelado à ‘mínima ofensividade da 

conduta’ e o ‘reduzido grau de reprovabilidade’, não adveio nenhuma 

‘periculosidade social da ação’ (modus operandi). A avaliação resultou em 

R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais).

Estão conjugados os requisitos jurisprudenciais adotados em casos 

quejandos. Vejamos, STF, HC 95152-6 MG, Rel. Min. Celso de Mello:

HABEAS CORPUS 98.152-6 MINAS GERAIS. RELATOR: MIN. CELSO DE 

MELLO. PACIENTE(S): DIOGO DA SILVA. IMPETRANTE(S): DEFENSORIA 

PÚBLICA DA UNIÃO. COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO RECURSO EM 

HABEAS CORPUS Nº. 23601 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS 

VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE 

POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE 

DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO 

MATERIAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) DE 

CINCO BARRAS DE CHOCOLATE - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) 

DE R$ 20,00 (EQUIVALENTE A 4,3% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE 

EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - “HABEAS 

CORPUS” CONCEDIDO PARA ABSOLVER O PACIENTE. O POSTULADO DA 
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INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON 

CURAT PRAETOR”.

- O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de 

que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente 

se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das 

pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam 

essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente 

tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de 

significativa lesividade. - O direito penal não se deve ocupar de condutas 

que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão 

significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, 

prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à 

integridade da própria ordem social.

 - O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE 

DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da 

insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados 

da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - 

tem o sentido de excluir ou de HC 98.152 / MG afastar a própria tipicidade 

penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. 

Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do 

relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais 

como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma 

periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade 

do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - 

apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de 

que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função 

dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder 

Público. O FATO INSIGNIFICANTE, PORQUE DESTITUÍDO DE TIPICIDADE 

PENAL, IMPORTA EM ABSOLVIÇÃO CRIMINAL DO RÉU.

- A aplicação do princípio da insignificância, por excluir a própria tipicidade 

material da conduta atribuída ao agente, importa, necessariamente, na 

absolvição penal do réu (CPP, art. 386, III), eis que o fato insignificante, por 

ser atípico, não se reveste de relevo jurídico-penal. Precedentes.

Ora, sendo inexpressiva a lesão, aplica-se os princípios da 

fragmentariedade e subsidiariedade corolários do direito penal mínimo ao 

presente caso, excluindo-se, portanto, a tipicidade da conduta (tipicidade 

material e tipicidade conglobante).

Veja-se, STF, HC 96496, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 

julgado em 10/02/2009, DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 

EMENT VOL-02361-04 PP-00776.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO. 1. A 

aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa e casuística. 

2. Princípio que se presta a beneficiar as classes subalternas, conduzindo 

à atipicidade da conduta de quem comete delito movido por razões 

análogas às que toma São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para 

justificar a oculta compensatio. A conduta do paciente não excede esse 

modelo. 3. A subtração de aparelho celular cujo valor é inexpressivo não 

justifica a persecução penal. O Direito Penal, considerada a intervenção 

mínima do Estado, não deve ser acionado para reprimir condutas que não 

causem lesões significativas aos bens juridicamente tutelados. Aplicação 

do princípio da insignificância, no caso, justificada. Ordem deferida.

Veja-se ainda, BITTENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 

São Paulo, Saraiva, 2002, p. 6:

"A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos 

protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses 

é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo este princípio, é 

imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta 

que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, 

condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista 

formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas 

circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em 

verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado".

 Sobretudo, os objetos furtados foram restituídos, visto que o denunciado 

foi flagrado com os objetos. Logo, incidentes os princípios 

despenalizadores do direito penal mínimo, fragmentário, ultima ratio regum, 

fundado na lesividade, subsidiário, garantista e tendencialmente 

abolicionista. Com tal densidade principiológica, verifica-se a 

insignificância, gerando a atipicidade e, por consequência, a absolvição 

sumária (art. 397, inc. III, CPP).

Neste sentido:

FURTO. TENTATIVA. INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. No caso 

concreto, em razão das circunstâncias do fato, da avaliação e da 

restituição da res furtiva e subtraída, é de ser mantido o reconhecimento 

da insignificância. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 

70026581454, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Nereu José Giacomolli, Julgado em 20/11/2008).

 Veja ainda:

 EMENTA: FURTO. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. Absolve-se o réu pela 

insignificância, em razão do valor dos objetos subtraídos, da conduta e 

restituição destes à vítima, sem que tenha resultado qualquer prejuízo. 

APELO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70025847070, Sexta 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, 

Julgado em 09/10/2008).

3. Dispositivo

a. Absolvo o denunciado, pelo crime previsto no artigo 155, CP, em 

inteligência ao art. 386, inc. III, CPP.

b. Intimem-se.

 c. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 09.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 183465 Nr: 5070-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio Flávio Ferreira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 183465

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Lucio 

Flávio Ferreira Marques, nascido em 10.05.1980, filho de Sebastião Valdir 

Alves Marques e Vânia Maria Ferreira, ostentando as seguintes guias de 

execução penal, estando atualmente inserido no regime semiaberto:

a) Guia fls. 05/05-v: Pena: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 

Regime: fechado; Crime: art. 121, §1°, do Código Penal; Data do fato: 

04.09.2013; Recebimento da denúncia: 01.10.2013; Prisão em: 06.09.2013; 

Sentença: 11.03.2014; Intimação da sentença: 11.03.2014; Trânsito em 

julgado para MP: 17.03.2014; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 

21.03.2014.

b) Guia fls. 92/92-v: Pena: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 

50 (cinquenta) dias-multa; Regime: aberto; Crime: art. 155, §4°, inciso I, do 

Código Penal; Data do fato: 26.11.2011; Recebimento da denúncia: 

13.02.2012; Prisão em: 26.11.2011; Liberdade em: 14.02.2012 Sentença: 

14.08.2014; Intimação da sentença: 14.08.2014; Trânsito em julgado para 

MP: 14.08.2014; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 14.08.2014.

c) Guia fl. 129: Pena: 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; 

Regime: semiaberto; Crime: art. 155, §4, inciso I, do Código Penal; Data do 

fato: 19.11.2006; Recebimento da denúncia: 15.12.2006; Prisão em: 

19.11.2006; Sentença: 25.06.2007; Intimação da sentença: 26.06.2007; 

Trânsito em julgado para MP: 02.07.2007; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 02.07.2007.

Representado pela Defensoria Pública, o reeducando informa residir na 

Comarca de Nova Xavantina – MT, fls. 329/332, requerendo a remessa 

dos respectivos autos para o regular cumprimento de sua reprimenda. 

Acompanha comprovante de endereço em fl.332, apontando o endereço 

Rua França, S/N, bairro Toneto, cidade de Nova Xavantina- MT.

Deste modo, tendo o reeducando se mudado para a cidade de Nova 

Xavantina – MT remetam-se os presentes autos aquela respectiva 

Comarca para o regular cumprimento de pena, nos termos do art. 7° da 

Resolução 113 do CNJ.

“Art. 7º Modificada a competência do juízo da execução, os autos serão 

remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto 

e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual 

juízo de retratação.”

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 09.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 192172 Nr: 11818-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacson Braga Pinto, Noham Chomsky Miranda 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Sentença

Autos nº 192172

1. Relatório

 Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra os 

réus Jacson Braga Pinto e Noham Chomsky Miranda Melo, imputando-lhes 

condutas que se amoldam dos tipos penais do art. 171, caput e art. 180, 

caput, respectivamente, todos do Código Penal.

 Oferecida o benefício da suspensão condicional do processo, em 

audiência de fl. 166 e fl.167, os réus manifestaram positivamente quanto 

ao benefício, determinando condições a serem cumpridas.

 Através de certidão em fl. 181, é informado o cumprimento integral das 

determinações impostas ao sursilando Jacson Braga Pinto.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade de Jacson Braga Pinto, conforme cota encartada em fl. 182.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

2.1 - Do réu Jacson Braga Pinto

Expirado o período de prova, julgo extinta a punibilidade do sursilando 

Jacson Braga Pinto à luz do art. 88 da Lei n°9.009/95.

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal ).

[...]

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

2.2 – Do réu Noham Chomsky Miranda Melo

Quanto ao sursilando Noham Chomsky Miranda Melo, verifico que, embora 

tenha efetuado o cumprimento integral com relação ao comparecimento 

mensal em juízo, ficha de controle fl. 01 d, ausente o pagamento de R$ 

880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de prestação pecuniária.

O cumprimento de apenas uma condição não exclui a obrigatoriedade de 

adimplemento da outra, o que impossibilita a decretação de extinção da 

punibilidade do sursilando, prosseguindo os autos quanto a Noham 

Chomsky Miranda Melo.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade em face de Jacson Braga Pinto.

 b) Intime-se pessoalmente o sursilando Noham Chomsky Miranda Melo 

para que de imediato cumprimento as condições em audiência, sob pena 

de revogação do benefício.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 09.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219974 Nr: 2809-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Costa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 219974

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra 

Tiago Costa Ferreira, imputando-lhe condutas que se amolda do tipo penal 

do art. 155, §4°, incisos I e II, do Código Penal, contra a vítima Maria da 

Conceição Almeida.

Realizada audiência de instrução e julgamento, fl. 68, o Ministério Público 

persistiu pela oitiva da testemunha Welington Maia Macedo, pugnando por 

vistas para localizar o endereço atualizado.

O pedido foi devidamente analisado e deferido.

Às fls. 73, o Ministério Público apresenta a desistência da testemunha, vez 

que a tentativa de localização da testemunha restou infrutífera.

 É o que cumpre a relatar.

Tratando-se de testemunha comum das partes, vistas à Defensoria 

Pública para requerer o que entender por direito.

Nada sendo requerido pela Defensoria Pública, homologo a desistência da 

testemunha Welington Maia Macedo.

Sendo o réu revel, vistas às partes para alegações finais por memoriais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 09.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280948 Nr: 7735-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Ferreira dos Anjos Souza, Diego 

Ribeiro Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5.789

 1) Relatório

Trata-se de denuncia ofertada pelo Ministério Público em fls.01-d/01-f, em 

desfavor dos acusados Douglas Ferreira dos Anjos Souza, nascido em 

23.02.1995, filho de Kelly Cristina Ferreira dos Santos e Edson dos Anjos 

Souza, e Diego Ribeiro Yakabe, nascido em 05.10.1990, filho de Maria 

Núbia Ribeiro Nascimento Yakabe e Paulo Yakabe, ambos incursos, em 

tese, na figura típica do art.157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código 

Penal.

O Ministério Público em denúncia requereu a juntada aos autos da Certidão 

de Antecedentes Criminais dos acusados.

2) Do Recebimento da Denúncia

Verifica-se que na denúncia contém a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e, o rol das testemunhas, pelo que segue o disposto no art. 41, 

do CPP, bem como ausentes as causas de rejeição da denúncia 

elencadas no art. 395, do CPP, especialmente a ausência de justa causa, 

arguida pela Defesa do acusado.

Assim, presentes os requisitos do art. 41, do CPP, e ausentes os 

requisitos de rejeição do art. 395, do CPP, recebo a denúncia.

3) Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls.01-d/01-f, ante a presença dos requisitos 

previstos no art.41, do CPP, e ausentes às hipóteses de rejeição da 

denúncia previstas no art. 395, do CPP;

b) Citem-se os acusados Douglas Ferreira dos Anjos Souza e Diego 

Ribeiro Yakabe, para que apresentem resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez), por intermédio de defesa técnica ou Defensoria 

Pública, na qual poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário;

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 246249 Nr: 3686-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo José Borges Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 Decisão determinando a notificação do réu no dia 6.4.2017 (fl.78).

O denunciado devidamente intimado (fls.91/92) apresentou resposta à 

acusação nas fl.96.

Na defesa do réu não foram alegadas matérias de mérito, justificações e 
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nem apresentandos documentos novos. Não é o caso de absolvição 

sumária, pelo que rejeito a defesa preliminar de forma suscinta:

 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

 Dispositivo:

a) Designo audiência de instrução para dia 14.11.2018 às 15h (MT).

 b) Intimem-se.

 c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177782 Nr: 12060-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franquesnilo Martins Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 O reeducando Franquesnilo Martins Cândido, faleceu no dia 24.2.2018, 

conforme certidão de óbito de fl.127. Sobrevindo o óbito do réu no curso 

da execução penal outra não é a solução, senão a extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, inc. I, do CP.

 1. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade de Franquesnilo Martins Candido, com 

fundamento no art. 107, I, CP.

b) Arquive-se.

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 199288 Nr: 3295-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribamar Júnio Alexandrina Rodrigues, 

Leonardo Pereira dos Santos, Sátiro Castro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Trata-se de ação penal em desfavor dos denunciados Ribamar Júnior 

Alexandrina Rodrigues e Leonardo Pereira dos Santos, em que foram 

condenados pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/06, na pena de 

2(dois) anos e 6(seis) meses de reclusão, conforme sentença de 

fls.311/319, sendo confirmada no acórdão de fls.404/420. A sentença 

transitou em julgado para o Ministério Público no dia 1.3.2016 (fl.377), para 

a ré Jaine Santos Ramos no dia 1.3.2016 (fl.378), bem como nas fl.379 o 

trânsito em julgado do réu Jorge Luis Martins dos Santos (fl.379).

Nas fls.453/458, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso acostou 

requerimento pedindo autorização para utilização do veículo, Voyage, 

placa NKD 7646, que foi apreendido nos autos.

O Ministério Público, nas fl.462, manifestou pelo deferimento da 

autorização de uso do veículo, nos moldes do artigo 61 e 62 da Lei 

11343/06, com decisão posterior acompanhando o parecer ministerial 

(fl.463).

Na sentença de fls.404/420, verifica-se que não foi declarado o 

perdimento do veículo voyage placa NKD 7646, em favor da União.

 Considerando que na sentença, não decretou o perdimento do veículo em 

favor da União, e esta transitou em julgado, conforme supramencionado, 

não há que se falar em autorização para uso do veículo apreendido, pelo 

que revogo a decisão de fl.463, nos termos do §11 do artigo 62 da Lei 

11343/06, que dispõe que a autorização para uso dos veículos 

apreendidos, é cabível até o trânsito em julgado da sentença.

In verbis, §11 do artigo 62 da Lei 11343/06:

“Quanto aos bens indicados na forma do § 4o deste artigo, recaindo a 

autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à 

autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a 

expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor 

da autoridade de polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido o uso, 

ficando estes livres do pagamento de multas, encargos e tributos 

anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu 

perdimento em favor da União”.

 Do exposto:

a) Revogo a decisão de fl.463;

b) Confisco, em prol da União (art. 63, §1º, Lei 11.343/06) o veículo 

voyage placa NKD 7646 (fl.55);

c) Cientifique-se o Senad;

d) Intimem-se.

e) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 248145 Nr: 4974-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Decisão

Autos 4974-95.2017.811.0004 (248145)

 A denúncia foi recebida no dia 5.5.2017 (fl.45).

 O denunciado devidamente citado (fl.48), apresentou a resposta à 

acusação nas fl.53.

Na defesa do réu não foram alegadas matérias de mérito, justificações e 

nem apresentandos documentos novos. Não é o caso de absolvição 

sumária, pelo que rejeito a defesa preliminar de forma suscinta:

 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

1. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução para dia 6.11.2018 às 15h(MT).

 b) Intimem-se.

 c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 228648 Nr: 8147-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkinson Evilásio Sales Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 Decisão

Autos 8147-64.2016.811.0004 (228648)

 A denúncia foi recebida no dia 2.9.2016 (fl.61). O denunciado não foi 

localizado para citação (fls.63/64).

Nas fl.76, a Defesa do acusado apresentou endereço atualizado do réu.

O denunciado devidamente citado (fls.78/79) apresentou resposta à 

acusação nas fls.80/87.

Quanto à inépcia alegada pela defesa, tal pedido não prospera, pois a 

peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as 

suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação penal da 

imputação e o rol de testemunhas, em conformidade com o art. 41 do 

C.P.P., propiciando ao réu o exercício pleno do direito à ampla defesa, pelo 

que a nulidade não está configurada.

Quanto a tese de ausência de provas a matéria depende de instrução a 

ser verticalizada.
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 Assim, não é o caso de absolvição sumária, pelo que rejeito a defesa 

preliminar de forma sucinta:

 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

 Dispositivo

a) Designo audiência de instrução para dia 14.11.2018 às 15:30h (MT).

 b) Intimem-se.

 c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269362 Nr: 576-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Costa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487/GO

 1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Carlos 

Humberto de Lima, nascido em 29.12.1977, filho de Maria Nazaré Martins 

de Lima e Francisco Luiz de Lima, ostentando a seguinte guia de 

execução penal:

“Guia de fls. 05/05v: Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção; 

Crime: art. 303, p. único c/c art. 302, III, e art. 306, todos do CTB, 

substituída por duas restritivas de direitos; Regime: aberto; Data do fato: 

08.04.2009; Prisão em: 12.01.2017; Soltura em: 13.01.2017; Recebimento 

da denúncia: 12.07.2011; Sentença: 20.01.2014; Intimação por edital da 

sentença: 30.06.2014; Trânsito em julgado para o MP: 28.01.2014; T.J para 

a Defesa: 12.02.2014; T.J para o réu: 07.07.2014.”

Da análise dos autos, determino a retificação da guia de execução nos 

seguintes aspectos: Trânsito em julgado para o réu: 07.07.2014, e Trânsito 

em julgado para a Defesa: 12.02.2014.

 Em sede da sentença penal condenatória houve a substituição da pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas 

pelo juízo da execução.

 Assim, fixo como restritivas de direitos as seguintes: 1) interdição de 

direitos, consistente no dever de comparecimento bimestral em juízo para 

justificar suas atividades pelo prazo da pena aplicada, e 2) prestação 

pecuniária, consistente no recolhimento do valor correspondente a 01 

(um) salário mínimo vigente (R$ 954,00), para fins da Resolução nº. 

154/CNJ.

Intime-se o reeducando para que inicie imediatamente o cumprimento das 

penas restritivas de direitos, bem como para recolhimento da pena de 

multa fixada cumulativamente.

Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, nos termos do art. 61, 

incisos III e VIII, da LEP.

Intime-se a Defesa constituída via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265262 Nr: 16345-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Nilson 

Araújo, nascido em 13.12.1963, filho de Lupicínio Araújo e de Aparecida 

Cristina Araújo, ostentando a seguinte guia de execução penal:

Guia de fls. 03/03v: Pena: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 

convertida em duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e 

prestação de serviços à comunidade; Crime: art. 155, § 4º, incisos I e IV, 

do CP; Regime: aberto; Data do fato: 17.04.2014; Prisão em: 03.07.2014; 

Soltura em: 01.10.2014; Recebimento da denúncia: 22.07.2014; Sentença: 

30.09.2014; publicação da sentença: 01.10.2014 (art. 389, CPP); Intimação 

pessoal da sentença: 30.9.2014 (fl. 15); Trânsito em julgado para o MP: 

06.10.2014 (art. 798, § 3º, CPP); Trânsito em julgado para a defesa e réu: 

06.10.2014 (art. 798, § 3º, CPP).

À fl. 41 foi proferida decisão determinando a intimação do reeducando 

para efetuar o recolhimento da prestação pecuniária, bem como 

convertendo a prestação de serviços à comunidade em interdição de 

direitos, consistente no dever de comparecimento mensal em juízo pelo 

tempo da pena, sendo ele devidamente intimado em 14.06.2018 (fl. 41).

Com base na documentação acostada às fls. 44/45, o Ministério Público 

postulou a suspensão cautelar da execução com expedição de mandado 

de prisão.

Afasto a manifestação ministerial de fl. 46, porquanto realizada anterior ao 

comparecimento do reeducando nos autos, como se verifica do controle 

de comparecimento de fl. 02, o qual registra ter ele comparecido em juízo 

no dia 14.06.2018.

Quanto à interdição de direitos, o cumprimento da pena se mostra regular.

Pendente, portanto, o cumprimento da prestação pecuniária.

Neste ponto, determino à secretaria do juízo que, quando o reeducando 

comparecer em juízo neste mês de julho, sejam coletadas informações 

quanto ao seu atual endereço, bem como que seja reiterada sua intimação 

quanto à obrigação de cumprimento da prestação pecuniária fixada, sob 

pena de regressão de regime.

 Não comparecendo o reeducando em juízo neste mês de julho, vistas ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

Vistas à Defensoria Pública, nos termos do art. 61, VIII, da LEP.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 50907 Nr: 5747-63.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Batista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu JUARES 

BATISTA MACHADO da imputação do delito tipificado artigo 1º, inc. V, da 

Lei nº 8.137/90, 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.: 233028 Nr: 11239-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT

 Vistos, em correição.

 1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 30/10/2018, às 13:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. 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 
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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).

5. Advirta-se 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).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(dez) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 279711 Nr: 7052-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hallex sandro mingoti rêgo - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Considerando que o agressor reside na cidade de Nova Xavantina/MT, 

acarretando dificuldades para participar dos 06 (seis) módulos reflexivos 

semanais imposto na decisão de fl. 19, revogo seu comparecimento ao 

CREAS pela inviabilidade de sua presença semanal, uma vez que não 

reside nesta urbe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 16184-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Vieira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Vistos, em correição.

Considerando que a procuração de fls. 128, volume I, observa-se não dá 

poderes ao advogado para receber os valores pelo denunciado, indefiro o 

pedido, à fl. 282.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 204587 Nr: 6364-71.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairton Lucas de Andrade Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rayline sousa lacerda - 

OAB:18271

 Vistos, em correição.

Defiro a cota ministerial à fl. 137.

Proceda-se como se requer.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 249292 Nr: 5722-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Pereira Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752

 Vistos, em correição.

 Considerando a manifestação do Ministério Público (fls. 114), traslade-se 

cópia do necessário para a ação penal e se arquive, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275695 Nr: 4542-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Vistos, em correição.

 Cuida-se de ação penal em desfavor de NESULEI MORAIS MARTINS pelo 

delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa do denunciado formulou devesa prévia e juntamente com o 

pedido de revogação da prisão preventiva, às fls. 112/117.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da medida, 

vez que teria endereço de domicílio, às fls.119/124.

É o breve relato.

Decido.

I – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO

O artigo 316 do Código de Processo Penal determina que o Juiz pode, no 

decorrer do processo, revogar a prisão preventiva do réu, desde que 

verifique ausência de motivos que a justifiquem.

 Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

 Analisando detidamente os autos, constato que não estão mais presentes 

os elementos que ensejaram a decretação da prisão do réu, uma vez que 

a prisão preventiva só se justifica, em confronto com o princípio da 

presunção de inocência, diante da evidente necessidade de sua 

imposição, que demonstre elementos concretos, que o réu solto, poderá 

causar risco à ordem pública ou econômica, à própria instrução criminal, 

ou frustrar provável aplicação da lei penal, o que não é o caso.

 Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado 

fundamentou-se para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência 

da instrução criminal, pois este estava em lugar incerto e não sabido.

A redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a 

decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados 

observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo codex, abaixo 

transcritos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada 

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A necessidade da prisão não mais permanece, vez que o réu apresentou 

endereço fixo. Sendo assim, a prisão deve ser revogada, uma vez que 

agora está em lugar certo e sabido, não se perfazendo os motivos 

autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do denunciado 

(art. 312 do CPP).

Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva de NESULEI MORAIS 

MARTINS mediante as seguintes condições a serem cumpridas:

I - assinatura de compromisso de comparecimento a todos os atos 

processuais para os quais for intimado;

 II – não mudar de residência e cidade sem prévia comunicação à este 

Juízo e não se ausentar de Barra do Garças por mais de 15 (quinze) dias, 

sem comunicação, sob pena de decretação de sua prisão preventiva 

novamente.

Fica desde já advertido o acusado que o descumprimento de qualquer das 
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medidas cautelares acima nominadas ensejará novamente a decretação 

da sua prisão preventiva.

 Saliento que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a leitura de todas as 

medidas impostas, ressaltando que, em caso de descumprimento, 

ensejará revogação do benefício.

Expeça-se o competente alvará de soltura e termo de compromisso.

 Proceda-se com a regularização junto nos BNMP, bem como eventual 

baixa do mandado expedido por este feito.

II – DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

Designo o dia 03/10/2018, às 13:30 horas, para a audiência de instrução e 

julgamento (horário/MT).

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

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).

Advirta-se 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).

Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Dê-se ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário COM URGÊNCIA.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THALINE DEMELAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR OAB - MT24031/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 29/08/2018 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: 1000731-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN MARCIANO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 29/08/2018 Hora: 14:40 (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: 1001154-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA PAULA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IEDA LUIZA 

DOS SANTOS - MT23829/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/08/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000734-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/08/2018 Hora: 15:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA YASMINY FARIAS 02973672180 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JESSYKA 

DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 07/11/2018 Hora: 15:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012993-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAZA AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FABIO 

ALVES DE OLIVEIRA - MT0008083A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 31/08/2018 Hora: 12:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANY APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 29/08/2018 Hora: 16:40 (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FIRMINO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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 29/08/2018 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: 1000747-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FIRMINO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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 31/08/2018 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: 1000765-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DA CUNHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 03/09/2018 Hora: 12:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DA CUNHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 03/09/2018 Hora: 12:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBENILTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 31/08/2018 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: 1000864-02.2018.8.11.0004

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:

J L P FILHO LUBRIFICANTES - 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 Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 31/08/2018 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JALLES MARTINS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 31/08/2018 Hora: 14:20 (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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY MERCEDES JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MESQUITA MORAES NAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. É cediço que a citação é pressuposto de existência e validade 

processo, notadamente por ser o ato formal pelo qual se convoca o réu ou 

o interessado a se integrar ao feito, de modo a cientificá-lo da ação e lhe 

oportunizado o exercício do direito de defesa. 2. Com efeito, um dos 

princípios que rege a citação é o da pessoalidade, o qual apregoa que a 

mesma deve ser consumada sobre a pessoa em face de quem a ação foi 

proposta, salvo as hipóteses previstas no art. 242, §§§ 1°, 2° e 3°, do 

CPC. Nesse sentido, DETERMINO seja expedido novo mandado de citação 

no endereço mencionado na petição inserta no ID 13910904, competindo 

ao digno oficial de justiça responsável por tal diligência observar o 

princípio susso. Saliento à parte autora que sendo frustrada a citação o 

processo será extinto prematuramente, ante a impossibilidade de citação 

ficta em sede de juizado especial. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012818-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA RODRIGUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que a parte autora juntou nos autos documentos 

demonstrando a sua impossibilidade de comparecer em audiência de 

conciliação, eis porque ACOLHO a sua justificativa, DETERMINANDO seja 

aprazada nova data para realização da solenidade. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BARROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 139, VI, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte autora no ID 13973517. Ultrapassado o prazo anelado, faça 

conclusos. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CAMARCO DE ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DETERMINO que a secretaria concretize em seu inteiro teor a sentença 

contida no ID 7630659. 2. Arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011581-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA BALBINO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J H NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria 

promova com a intimação pessoal da parte requerente para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto a sua possível interdição 

suscitada pela parte executada, o que poderá desembocar na sua 

impossibilidade superveniente de demandar no juizado especial, sendo 

que, desde já, advirto que a inércia da requerente desembocará na 

extinção da ação por abandono. 2. Ultrapassado o prazo concedido, faça 

conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000354-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA BATISTA NACIONAL EM RENOVACAO ESPIRITUAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE CASTRO E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

para juntar o seu ato constitutivo completo, bem como os títulos executivos 

que derem azo ao manejo da presente ação executiva, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. 

Igualmente, infiro que a petição inicial está em desconformidade com o 

enunciado 135 do FONAJE, eis que não instruída com prova de sua 

situação jurídica. Assim sendo, no interregno temporal acima mencionado, 

deverá a parte exequente juntar no feito tal documento, sob pena de 

indeferimento da exordial. Ultrapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GUIMARAES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CYNDI NATTALIE BUENO LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011765-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS CARDOSO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, cite-se a Fazenda 

Pública para querendo opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Se não 

houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se requisição de pequeno valor, fazendo-se a amortização na 

forma do art. 13 da Lei 12.153/2009. Intime-me. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIMAR ALVES 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 31/08/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA GUIMARAES DA SILVA LOURENCO (REQUERENTE)

LAURENICE GUIMARAES DAS NEVES (REQUERENTE)

MARIA ABADIA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

VALMIRA GUIMARAES DA NEVES (REQUERENTE)

VERA LUCIA GUIMARAES DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 31/08/2018 Hora: 15:40 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 
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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: 1000777-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINO DE MELO LIMA JUNIOR (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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 31/08/2018 Hora: 16:00 (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: 8010353-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217/B-B (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de demanda apresentada em face de advogado que teria 

agido ilicitamente ao negativamente verbalizar sobre o reclamante. Vem se 

tentando realizar a composição das partes, sem sucesso. O autor 

apresentou justificativa para sua ausência, razão pela qual afasto a 

incidência do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. Na última audiência realizada, 

o demandado se manifestou sem interesse na composição com o autor. 

Por terem os fatos narrados na reclamação supostamente se dado na 

órbita da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Mato 

Grosso, peticionou nos autos para ser admitida como assistente 

litisconsorcial e, assim, modificar a competência para a Justiça Federal, 

extinguindo-se este processo, por força da sua singeleza, no que tange 

ao procedimento e por conta da jurisdição intuito personae. Urge enfrentar 

o tema logo. A intervenção litisconsorcial voluntária aqui se traduziria na 

ampliação subjetiva da relação processual no polo passivo, sem que 

houvesse possibilidade jurídica de potencial influência da sentença que 

vier a ser proferida na relação em que a digna Ordem mantem com o 

demandado. Ensina Cândido Rangel Dinamarco em suas Instituições de 

Processo Civil, 6ª edição, 2009. Malheiros, São Paulo: Intervenção 

litisconsorcial voluntária é o ingresso em processo cognitivo pendente, 

mediante uma demanda conexa à do autor inicial e com o pedido de tutela 

jurisdicional da mesma natureza da pedida por este, em face do mesmo 

réu. Nota-se que a inicial narra conduta do demandado, em face dele 

realizando pedido condenatório, muito embora atribua conduta negativa 

ilícita que teve como pano de fundo um desagravo realizado pelo órgão 

estranho ao litígio instalado nos autos. Imagine-se que os fatos narrados 

tivessem ocorrido fora do desagravo. Em tese, interesse processual teria 

o autor da mesma maneira. Como em uma peça de teatro, a narrativa do 

autor poderia ser dar em diversos cenários, sem que o proprietário do 

palco se abalasse com o enredo, embora o apreciasse ou não. O autor 

fez pedido certo em face do réu, sendo que não haverá qualquer 

consequência de ordem jurídica a ser suportada pela Ordem dos 

Advogados do Brasil, carecendo de interesse jurídico para atuar no 

processo. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO PELA OAB. INTERESSE 

INDIVIDUAL DE APENAS UM DE SEUS ASSOCIADOS. INDEFERIMENTO. 

PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. (AgRg no REsp 1478095/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015) Sequer 

interesse para figurar como assistente simples há nos autos. Nenhuma 

consequência haverá à Ordem dos Advogados do Brasil, positiva ou 

negativa, contra a qual o autor não dirige qualquer pretensão. No caso de 

improcedência, as prerrogativas dos advogados e o desagravo realizado 

ficaram incólumes. O mesmo ocorrendo no caso de procedência. A 

defesa e o respeito das prerrogativas dos advogados cabe 

genericamente a todos os agentes do sistema de justiça, inclusive aos 

membros do Poder Judiciário, já que a advocacia é essencial à distribuição 

democrática dos direitos e garantias da cidadania no Estado Democrático 

de Direito. Processualmente, por outro lado, não há legitimação 

extraordinária para representação processual, restando à Ordem 

assistência extraprocessual aos membros de seus quadros. Com as 

ponderações acima, necessárias à perpetuação da competência, 

preliminarmente afasto a pretensão da Ordem dos Advogados do Brasil 

para ladear o réu na demanda, deixando de analisar os demais pedidos 

que ficam evidentemente prejudicados, mantendo a jurisdição estadual. 

Intime-se o autor a se manifestar sobre o seu ânimo em se compor com o 

réu e seu desejo de comparecer em audiência de tentativa de conciliação. 

Em caso positivo, designe-se audiência. Em caso negativo, intime-se o réu 

a responder à pretensão do autor no prazo de cinco dias. Cumpra-se.

Decisão
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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 Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures transcrito. Dessa forma, no que 

tange à probabilidade do direito, verifica-se da narração fática da autora 

que realizou a contratação de um plano pós-pago junto à requerida, mas 

não se sabe por quais motivos, sua linha telefônica está inoperante. No 

que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de o bloqueio da sua linha 

telefônica gera grades aborrecimento a parte autora, tanto de ordem moral 

como financeira, haja vista que a requerente a possui por 

aproximadamente 10 (dez) anos, bem como a utiliza como ferramenta de 

trabalho. 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 da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 
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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 jurisprdudência se manifestava 

neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

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, caput, do Código de Processo Civil, 

concedo initio litis a TUTELA ANTECIPADA vindicada, no que toca ao 

pedido da parte requerente para que a demandada realize o desbloqueio, 

no prazo de 3 (três) dias, da linha telefônica de número (66) 9 9224-1308 

de titularidade da requerente, sob pena de multa diária no valor de 

R$200,00 (duzentos reais). 8- Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 
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embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 
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deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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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 
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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- 

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 
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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- Designe-se audiência de conciliação e Proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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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 

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 
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preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANTONIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Tratando-se de ação movida contra o Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis, assim sendo por possuir natureza autárquica, sua análise 

compete à Justiça Federal a teor do disposto no art. 109, I, da Constituição 

Federal. Deste modo, forçoso reconhecer a incompetência do Juizado 

Especial para o julgamento, consoante segura orientação jurisprudencial: ?

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. ADIN 1.717/DF E SUMULA Nº 66 DO STJ. EMPRESA PUBLICA 

FEDERAL. OCUPANTES DE CARGO EM CONFIANÇA. CURSO SUPERIOR 

DE ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI Nº 4.769/65. 1) O Supremo 

Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 58, caput e 

parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei nº 9.649/98, por ocasião do 

julgamento da ADIN 1.717/DF, reafirmou que os serviços de fiscalização 

de profissões regulamentadas constituem atividade típica de Estado, 

mantendo a natureza de autarquias federais dos conselhos de 

fiscalização profissional, restando incólume o mandamento daSúmula nº 

66 do eg. STJ, verbis: "Compete à Justiça Federalprocessar e julgar 

execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional." 2) 

O Conselho Regional de Administraçãopenalizou a empresa embargante, 

com lavratura deAuto deInfração, pelo fato dos ocupantes deseus cargos 

deChefia deRecursos Humanos, dePatrimônio e Material e deChefe 

Adjunto Administrativo não possuírem Curso Superior de Administração. 3) 

Em nenhum momento a Lei nº 4.769/65 e o Decreto nº 61.934/67, que a 

regulamentou, considerou privativo dos bacharéis emadministraçãoo 

exercício defunções deconfiança, que envolvam atividades inerentes à 

área deAdministração, sendo injurídica qualquer medida que o Poder 

Administrativo venha a tomar, sem preceito deLei que a autorize, ou 

excedendo o âmbito do permissivo legal, não podendo o CRA impor multas 

contra pessoas jurídicas não sujeitas ao seu poder disciplinar. 4) 

Apelação improvida?.(TRF 2ª R.; AC 2005.51.01.525759-5; Quinta Turma 

Especializada; Rel. Juiz Fed. Conv. Luiz Paulo S. Araújo Filho; DEJF2 

10/11/2010) ?MANDADO DE SEGURANÇA ? AUTORIDADE COATORA ? 

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE ? 

AUTARQUIAFEDERAL ? PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL ? ACOLHIDA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

Compete a Justiça Federal processar e julgar demandas que envolvam 

conselhosde fiscalização profissional, nos moldes do artigo 109, inciso I, 

da Constituição Federal.?(MS 31690/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/12/2012, Publicado no DJE 21/01/2013) Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA CASSOL (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- No 

caso vertente nota-se que a parte autora é ilegítima para figurar no polo 

ativo da rusga, vez que as contas estão em nome do proprietário do 

imóvel, sendo que incumbe ao locatário no momento em que celebra 

contrato de locação, comunicar este ato às empresas que detém a 

concessão do serviço público. 3- Incumbe asseverar ainda, que a 

obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é propter 

personam, ou seja, de caráter pessoal sendo que se vinculam às partes 

que pactuaram o contrato de prestação de serviços. Deste modo, no caso 

em tela, resta patente que o proprietário do imóvel figura como 

responsável pela unidade consumidora em análise, vez que não houve 

alteração contratual junto à concessionária. Nesse sentido, colacionamos 

as jurisprudências do Tribunais de Justiça e Superior Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ILEGITIMIDADE 

ATIVA DO LOCATÁRIO DO IMÓVEL - FATURAS EM NOME DO 

PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO 

CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO - AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O APELANTE (LOCATÁRIO) E A 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao 

fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal 

(depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo que o 

locatário do imóvel, no caso o autor, não possui legitimidade ativa para ver 

declarado inexistente um débito do consumidor que, anteriormente utilizou 

o serviço, ainda mais quando comprovado que a fatura de energia não se 

encontra em seu nome (autor), mas sim do proprietário do bem. (APL 

00387219120128120001 MS 0038721-91.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Julgado em 01/04/2014). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO 

PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO 

SOLICITOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME. 1. A 

responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, 
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da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a 

fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do 

proprietário, porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença. 

Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 

2º, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6º do 

CPC. 2. No caso concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de 

cientificar a concessionária de energia elétrica do contrato de locação, 

bem como de solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo 

qual não tem ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de 

fornecimento do qual não é titular de direito. 3. Recurso especial não 

provido. (REsp 1074412 RS 2008/0156591-3, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 11/05/2010). 4- Desta forma, 

resta patente a ilegitimidade ativa da parte autora, tendo em vista que as 

faturas estão em nome do proprietário, sendo este o legitimado ativo para 

interpor a presente demanda. 5- Isto posto, ante a ausência de legitimidade 

ativa, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 

485, I e VI do Código de Processo Civil, declarando extinto o processo sem 

julgamento de mérito. 6- Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 7- Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILITINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, c/c art. 38 da Lei n° 

9.099/1995. 2. Trata-se de processo em cumprimento de sentença, 

oportunidade em que a parte executada realizou o depósito voluntário do 

valor do acordo. 3. Pois bem, considerando que a parte exequente 

concordou com os valores outrora depositados pela parte executada e 

ainda verificando que o causídico que atua no feito possui mandato 

outorgando-lhe poderes para receber tais valores, eis porque, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do advogado que representa os interesses 

da parte exequente, inclusive realizando-se a transferência do montante 

para a conta indicada nos autos. Porém, antes da expedição acima 

ordenada, dê vida do Provimento 68 do CNJ. 4. Isto posto, nos termos do 

art. 904, c/c art. 924, II, e art. 925, todos do CPC, julgo extinta a dívida 

exequenda, DECLARANDO extinto o processo com julgamento de mérito. 

5. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 6. P.R.I.C.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002197-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002197-80.2018.8.11.0006 AUTOR: GENIVALDO PEIXOTO BARBOSA 

RÉU: MICHELY DA SILVA MARQUARDT Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que os documentos carreados junto à 

inicial não correspondem às partes litigantes. Dessa maneira, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a juntada 

dos documentos pertinentes a ação, 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

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

Processo Número: 1002511-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. P. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. S. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002511-26.2018.8.11.0006 AUTOR: RONEY DE PAULA OLIVEIRA RÉU: 

MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA Vistos etc. Processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo”. Realizada a audiência de conciliação/mediação e 

decorrido o prazo de resposta devidamente certificado, à conclusão. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002205-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOARES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002205-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA SOARES DE 

MENEZES Vistos etc. Trata-e de “Alvará Judicial” proposto por Aparecida 

Soares de Menezes, objetivando a transferência dos veículos deixados 

pelo de cujus Estanislau Alves de Menezes para o seu nome, a fim de 

aliená-los. Considerando que a parte autora, única herdeira, postulou a 

transferência dos bens móveis para seu nome com a finalidade de 

alienação, bem como pelo fato de não se tratar de apenas um bem, deve o 

procurador da requerente emendar a petição inicial adequando o rito 

procedimental para o de arrolamento, bem como juntar os documentos 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

desta, consoante o artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015. 

Devidamente emendada a inicial, venham-me os autos conclusos. 
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Cumpra-se. Cáceres, 6 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002488-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA MARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONERES SANTOS CORREA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002488-80.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CINTYA MARIA SANTOS 

INVENTARIADO: RONERES SANTOS CORREA DA SILVA Vistos etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50. Nomeio como 

inventariante a Sra. Cintya Maria Santos, que prestará compromisso em 

cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e plano de partilha, em 

20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, 

após, a Fazenda Pública da localização do imóvel (CPC, art. 626), para que 

se manifeste sobre os valores da avaliação dada pela Inventariante, 

podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias 

(art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser 

manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Após, havendo interesse de 

incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002757-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. S. (REQUERENTE)

BEATRIZ ASSIS SANTANA (REQUERENTE)

IVONE ASSIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL JOSE DE SANTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002757-56.2017.8.11.0006 REQUERENTE: IVONE ASSIS SANTANA, 

WENDER ASSIS SANTANA, BEATRIZ ASSIS SANTANA INVENTARIADO: 

JOSIEL JOSE DE SANTANA Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário 

dos bens deixados pelo falecimento de Josiel José de Santana, sendo 

nomeado inventariante a Sra. Ivone Assis Santana. Foram apresentadas 

as primeiras declarações com a inicial. Certidões negativas de tributos 

relativos aos bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal, Estadual 

e Federal nos ID’s 11777137, 11777149 e 13306204. Guia de isenção do 

imposto sobre transmissão causa mortis GIA ITCD no ID 11777189. O 

Ministério Público manifestou favorável à homologação no ID 9886155. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha de ID 

6711721, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Josiel José de 

Santana, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Transitada em julgado, expeça-se o 

respectivo Formal de Partilha. Intimem-se Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 21 de junho de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002580-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. D. C. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002580-58.2018.8.11.0006 AUTOR: ROSILENE CRISTINA DA SILVA RÉU: 

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO Vistos etc. Trata-se de ação de 

alimentos proposta em desfavor de WAGNER LEITE DA COSTA PINTO, por 

meio da qual pretende o autor, liminarmente, a fixação de alimentos 

provisórios no valor de um salário mínimo. Processe-se em Segredo de 

Justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Compulsando detidamente aos autos verifica-se 

que o requerido, que é advogado atuante neste município, é proprietário 

dos veículos BMW 320i, Audi A3 LM, Fiat Palio Fire e imóveis, conforme 

documentos acostados à inicial, presumindo-se, assim, sua capacidade 

financeira de contribuir com o sustento de seu filho na quantia requerida 

provisoriamente. Dessa maneira, considerando o binômio 

possibilidade-necessidade, arbitro alimentos provisórios no valor de 01 

(um) salário mínimo, equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), a ser pago mensalmente pelo requerido à representante 

legal da parte autora, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, a ser 

depositado na conta bancária indicada nos autos. Cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Intimem-se. Em seguida, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. 

Cáceres, 13 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 79878 Nr: 6446-43.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522-B

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR a parte 

requerente LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS a manifestar sobre a 
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petição juntada as fls. 277/283.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 161352 Nr: 9154-90.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSSDS, CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT, ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora como 

requerido as fls. 58.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 191684 Nr: 9347-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPSC, CGLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 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. 64.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 212521 Nr: 1256-84.2017.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 Ministério 

Público para manifestar sobre a certidão de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 236979 Nr: 5887-37.2018.811.0006

 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: SRDC, JPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto pelo Sindicato Rural de 

Cáceres, representado por Jeremias Pereira Leite, devidamente 

qualificado nos autos, visando a autorização para realização do evento 

denominado “Encontro de Violeiros” que ocorrerá nos dias 13 e 14 de julho 

de 2018 neste Município.

 Aportou aos autos os documentos que entende pertinentes.

Instado a manifestar-se o representante do Ministério Público opinou 

desfavorável a expedição do alvará para realização do “Encontro de 

Violeiros”, ressaltando que não foram juntados aos autos, a comprovação 

de cientificação da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, 

contratação de seguranças e documentos pessoais do organizador do 

evento, devendo os organizadores apresentarem documento que 

comprove a vistoria da estrutura do evento e o respectivo Alvará de 

Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros.

É o relato. Decido.

A Portaria nº. 001/2013, da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Cáceres, publicada em 13/08/2013, tem aplicação aos eventos festivos 

ocorridos nesta comarca.

Assim, verifico que no presente pedido de alvará, o responsável pela 

organização do evento cumpriu com o disposto na Portaria Judicial nº. 

001/2013 – GAB/1ªVARA, o que dispõe o Capítulo III, que trata de 

evento/festa sem controle de acesso ao público.

Com efeito, nos termos do artigo 9º da referida portaria que disciplina a 

forma e os documentos necessários para a expedição de Alvará para a 

realização de eventos festivos, que visem a participação de crianças e 

adolescentes, vejo que restaram parcialmente cumpridos.

Assim, verifico que no presente pedido de alvará, o responsável pela 

organização do evento cumpriu parcialmente o que rege o disposto na 

Portaria Judicial nº. 001/2013 – GAB/1ªVARA, o que dispõe o Capítulo III, 

que trata de evento/festa com controle de acesso ao público, haja vista 

não ter juntado aos autos o Alvará de Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo 

de Bombeiros.

Importante registrar ainda, que o responsável pela realização do evento 

deverá atentar-se às demais determinações contidas na portaria deste 

juízo.

Posto isso, DEFIRO o pedido para concessão de alvará de autorização 

para realização do evento denominado “Encontro de Violeiros”, 

CONDICIONANDO à apresentação dos documentos supramencionados, 

quais sejam: Alvará de Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros, 

documentos pessoais do representante do sindicato rural e a 

comprovação de cientificação da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância 

Sanitária e contratação de seguranças.

Para tanto determino:

OBSERVAÇÕES

a) o Requerente deverá zelar pelo cumprimento do que dispõe a Portaria 

n.º 001/2013, deste Juízo.

b) deverá observar rigorosamente o disposto no art. 3º, da portaria acima 

mencionada, senão vejamos:

“Art. 5º - O acesso e a permanência de crianças e adolescentes em 

shows, eventos festivos, apresentações artísticas, carnaval, realizados 

em locais públicos ou particulares, com controle de acesso ao público, 

com ou sem a cobrança de ingressos, fica disciplinada da seguinte forma:

(...)

 II – Adolescente (entre 14 e 16 anos incompletos):

a) acompanhado de um dos pais ou do responsável (art. 2º, desta 

Portaria), poderá permanecer por tempo indeterminado.

 b) acompanhado por parente ou acompanhante, poderá permanecer até 

às 22 horas.

 IV - Adolescente (acima de 16 anos):

 a) acompanhado de um dos pais ou do responsável (art. 2º, desta 

Portaria), poderá permanecer por tempo indeterminado.

 b) acompanhado por parente ou acompanhante, poderá permanecer até 

às 24h00.

 Parágrafo único. É proibida a presença de crianças e adolescentes nos 

locais mencionados neste artigo, mesmo estando em companhia dos pais 

ou responsável legal, quando, em razão do avançado horário, da natureza 

da apresentação, do tipo de público presente, possa atentar contra sua 

boa formação psicológica e moral.”

 Na hipótese de descumprimento da determinação supra, sujeitarão os 

responsáveis pela organização do evento à pena de multa de três a vinte 

salários, cujo recolhimento direciona-se ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Cáceres/MT, sem prejuízo de demais 

medidas cabíveis. (art. 4º, desta Portaria)

c) Deverá o requerente afixar em local visível ao público relativo cartazes 

contendo os dizeres:

 “EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

SÃO CRIMES: DENUNCIE – DISQUE 100 – LEI FEDERAL Nº 11.577/2012”.

“PROIBIDO CONSUMO, VENDA E/OU FORNECIMENTO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS E CIGARROSA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DENUNCIE – 

DISQUE 100 – LEI FEDERAL Nº 11.577/2012”.

d) Deverá ainda a organização do evento afixar o presente alvará em 

locais de visibilidade do evento, como por exemplo, na portaria, nos locais 

de venda de bebidas, entre outros, para tanto fazer cópias do presente 

alvará.

e) O organizador do evento deverá adotar medidas pertinentes, a fim de 

evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos 
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garantidos pelo inciso VI do artigo 5º, da Constituição Federal, nos termos 

do artigo 34 da Lei n. 10.826/2003.

 ADVERTÊNCIAS

a) Quanto a proibição do consumo, venda e/ou fornecimento de bebidas 

alcoólicas e cigarros aos menores (crianças e adolescentes), sob pena 

de constituir infração penal, punida com 02 (dois) meses a 01 (um) ano de 

prisão simples ou multa (art. 63 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), ao que 

deverá afixar em local visível, junto a todos os bares que encontrarem-se 

em funcionamento dentro do local da festa, cartaz informando a proibição.

b) Que a concessão do presente Alvará não o isenta da responsabilidade 

civil ou penal por eventuais incidentes ocorridos no transcorrer do evento 

que possam vir a ser considerados infrações penais.

Por fim, determino:

1) Intime os Agentes da Infância e Juventude para acompanhar o evento, 

visando sua fiscalização, que ao final do evento deverá produzir relatório 

circunstanciado dos fatos ocorridos, em especial da violação ao art. 81, II 

do ECA; art. 33 da Portaria nº. 001/2013; e, uso de bebidas alcoólicas por 

criança/ adolescente, no prazo de 10 (dez) dias, que deverá ser juntado 

em pasta própria, no gabinete da 1ª Vara Cível.

2) Cientifique o Conselho Tutelar já que tem atribuição de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA, 

bem como de participar dos atos que envolvam crianças ou adolescentes 

quando obrigatória ou conveniente a sua presença, tudo nos termos dos 

respectivos artigos 131 do ECA e 35, XI, da Lei Municipal nº. 1.862/2003 e 

independente de provocação judicial.

 3) Oficie-se, ainda, a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil a fim de que 

tomem conhecimento da realização do evento previsto para os dia 13 e 14 

de julho de 2018, e para que promovam o apoio necessário aos agentes 

da infância e juventude e ao Conselho Tutelar, nos termos do art. 34 da 

referida portaria.

 4) Ciência ao Ministério Público.

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

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE FESTA.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004076-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para comparecer a Audiência de Conciliação designada para o 

dia 21 de agosto de 2018, às 16:30 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). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001449-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA GOMES DE CAMPOS (RÉU)

JANETE MIRANDA FARIA (RÉU)

NELSON FLORENTINO MUNIZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (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 a Audiência de Conciliação designada 

para o dia 20 de agosto de 2018, às 14:30 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). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005186-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ANDRADE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA PEREIRA DO VAL (RÉU)

ELEXANDRO DE JESUS MATOSO (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente , por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 13:00 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). Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001962-16.2018.8.11.0006

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)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente , por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 13:00 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). Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001479-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)
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BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOVIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001479-54.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: FRANCISCO SALES DA SILVA REQUERIDO: MARIA DE 

FATIMA GOVIO 1 – CUMPRA-SE integralmente a decisão de id 11440853, 

expedindo-se o necessário alvará para levantamento dos valores na 

conta bancária indicada pela parte beneficiada. 2 - Em seguida, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas pertinentes. Cáceres/MT, 11 de 

julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003123-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):
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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, 11 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-67.2018.8.11.0006

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)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente , por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 16:00 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). Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica JUdiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181122 Nr: 2951-44.2015.811.0006

 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: ALTERMAR PETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez)dias se manifestar nos autos, haja vista a devolução da 

carta precatória de fls.82/88.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138124 Nr: 7574-93.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES-SICREDI 

GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ESPINOLA 

CATRAMBY - OAB:102375, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida Forever Living Products Brasil Ltda, por meio de seu 

advogado legalmente constituído, para no prazo de 10 (dez) dias, acostar 

aos autos a guia de depósito judicial, pois somente com o comprovante de 

pagamento não é possivel identificar a conta judicial e, portanto, inviabiliza 

a vinculação do valor aos autos para a respectiva expedição do alvará de 

levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163645 Nr: 912-11.2014.811.0006

 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: JOSE ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA CENTER MOTOS, JOSE GOMES DA 

SILVA SOBRINHO, RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – Considerando a petição de fls. 83/86, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente José Rosendo da Silva e como parte executada Planeta Center 

Motos, José Gomes e Renato Henrique Moreira da Silva.2 – No vertente 

caso, ante a revelia da parte demandada/executada, não há o porquê 

proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do seguinte 

julgado. (...) 3 – Posto isso, apresentado planilha atualizada do débito (fls. 

87/92), com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este 

Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 83/83, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.Todavia, vale ressaltar que, 

diante da inexistência de qualificação do executado José Gomes, não fora 

possível promover a ordem de bloqueio de valores em nome do aludido 

réu.3 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC). 4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 
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exequente para, no prazo de 15 dias, apresente a qualificação completa 

do executado José Gomes, notadamente o nome completo e CPF, bem 

como para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.5 – Por fim, 

CONCLUSOS para demais deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146040 Nr: 4177-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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): CRISLAINE DE PAULA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 DECISÃO

1 – Não obstante certificado o decurso do prazo para pagamento do 

débito (fl. 108), verifica-se que a parte demandada fora citada por edital 

(fl. 81), de modo que a intimação para cumprimento da sentença deveria 

se dar na forma do art. 513, § 2º, inciso IV, do CPC.

Logo, no momento, não há falar em penhora de valores, de modo que este 

Juízo INDEFERE o pedido da parte exequente de fl. 109.

2 – A fim de regularizar a comunicação, INTIME-SE a parte devedora, por 

edital, conforme dispõe o art. 513, § 2º, IV, do CPC, para cumprimento da 

sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 20% (vinte por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CONCLUSOS 

para análise do pedido de fl. 109.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65294 Nr: 2765-02.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CESAR VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por ODAIR 

CÉSAR VIEIRA DE ALMEIDA em desfavor de BANCO FINASA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o depósito judicial das 

quantias executadas (fls. 160, 254 e fl. 275), sendo que somente fora 

expedido alvará judicial referente ao valor depositado à fl. 160 (fl. 236).

A parte exequente concorda com a quantia depositada nos autos, 

pugnando pelo levantamento dos valores e a extinção do feito (fls. 

278/278-verso).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento das quantias 

depositadas às fls. 254 e 275 em favor da parte exequente, como 

requerido às fls. 278/278-verso, tendo em vista os poderes outorgados à 

fl. 144.

Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do art. 

450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97654 Nr: 2724-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA BARBOSA

 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: hudson - OAB:7485, SAULO 

DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 DESPACHO

1 - A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que credor deixou de trazer com a petição planilha 

atualizada do débito exequendo, sendo certo que o único valor para 

inserção no sistema fora indicado nos autos quando da distribuição da 

inicial, em 2010.

Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da parte que 

os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de fl. 95.

2 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82598 Nr: 9055-96.2008.811.0006

 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: VITALINA MARTINS PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 DECISÃO

1 – Considerando o pagamento apresentado pelo documento de fl. 111, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar sobre o depósito realizado, 

bem como apresentar conta bancária para a transferência do valor, no 

prazo de 15 dias.

2 – Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para 

transferência, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, CONCLUSOS para análise de eventual pedido formulado pela 

parte exequente ou para extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190887 Nr: 8844-16.2015.811.0006

 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: SONIA VALERIA DE SOUZA MATIAS, MARCOS DE 

MIRANDA AMARANTE, LUIZ ALEX DE MIRANDA AMARANTE, FRANCIELE 

MIRANDA AMARANTE, FRANCILENE MIRANDA AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A BELUSSI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 DECISÃO

1 – Certificado o trânsito em julgado (fl. 170), o digno advogado da parte 

demandada pugnou pelo cumprimento da sentença, no que toca à 

condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios 

de sucumbência (fls. 172/173).

Afirmou, na aludida petição, que, não obstante deferida a gratuidade da 

justiça, não haveria qualquer comprovação da situação econômica da 
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parte autora, de modo que seria cabível a execução dos honorários.

Pois bem.

Em que pese o pedido do digno advogado, a verdade é que, deferida a 

gratuidade da justiça à parte autora, a condenação restou suspensa, 

como determina o art. 98, § 3º, do CPC, cabendo à parte impugnante 

apresentar evidência de que houve alteração econômica da parte 

beneficiária.

No vertente caso, a pretensão da parte demandada não veio 

acompanhada de qualquer demonstração de que a parte autora teria 

condições de custear a condenação sem prejuízo do seu sustento.

Bem por isso, uma vez que não se depara com qualquer elemento que 

deponha contra a hipossuficiência declarada pela parte autora, não há 

falar em execução da sentença, prevalecendo, portanto, a suspensão 

prevista no § 3º do art. 98 do CPC, como ressalvado na sentença de fls. 

161/163-verso, de modo que este Juízo INDEFERE o pedido de fls. 

172/173.

2 – INTIMEM-SE.

3 – Após a preclusão da vertente decisão, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138018 Nr: 7455-35.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL, GFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 (...) 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, não havendo 

indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na avença 

estabelecida, razão pela qual a medida que se impõe é a sua homologação 

judicial, inteligência do art. 104 do Código Civil. 1 – Forte em tais 

fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em 

aplicação ao art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a 

fim de que a devedora efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio 

no artigo 922 do Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, 

não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso 

modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal 

fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução, nos termos do 

parágrafo único do artigo 922 do CPC.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento 

da avença. 3 – PROMOVA-SE a baixa das restrições inseridas à fl. 185, 

por meio do sistema RENAJUD.4 – Em razão disso, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da demanda com as baixas e 

anotações necessárias.5 – Custas e honorários como acordado.6 – 

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23906 Nr: 146-41.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/O

 DESPACHO

1 – Diante do pedido de fls. 245/248, INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o extrato da conta bancária indicada à fl. 

252, referente aos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da vertente 

decisão a fim de complementar o documento de fl. 252 e comprovar a 

natureza da aludida conta bancária.

2 – Com a juntada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo 

de 15 dias.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196846 Nr: 1554-13.2016.811.0006

 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: FABIAN TOSSOE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2°, do Código de Processo Civil, contudo, suspensas em razão do 

benefício concedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174040 Nr: 9224-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 DECISÃO (...) Ante todo o exposto:1 – INDEFERE-SE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da 

CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil.2 – Com a preclusão da vertente decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixa de estilo.3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 2405-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR PIMPÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOUZA VITORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 DECISÃO.

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via Bacenjud (fls. 

55/58). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 63 e 75, porquanto não houve demonstração pela 

exequente da existência de indícios de que haveria numerário disponível 

em conta bancária da parte devedora que justificassem outra diligência no 

sistema Bacenjud.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 2604-55.2008.811.0006
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 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Murtinho Cardoso, Sebastião 

Zacarias Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça . Para tanto deverá a parte 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - 

GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003151-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (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 a notificação extrajudicial. 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, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. 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, 

11 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003171-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

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, aliado ao fato de que se trata 

de competência funcional (execução de sentença), este Juízo 

DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – 

Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para a 3ª 

Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 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]). 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003086-34.2018.8.11.0006

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:

RAKELLY GOMES CASTRILLON (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 a notificação extrajudicial. 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, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. 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, 

11 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003080-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAYR MENDES DE LARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de intimação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 
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após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 11 de julho 

de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003124-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ARARAUNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT0003610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI (REQUERIDO)

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003124-46.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA ARARAUNA LTDA - ME REQUERIDO: 

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI, RICARDO CASTRECHINI 

CASAGRANDE Ausente elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, especialmente que o instrumento contratual sequer esta assinado, 

e os prints de e-mails foram impressos, aparentemente em ambiente 

diverso do programa, entendo conveniente a justificação prévia do 

alegado, pelo que designo audiência para o dia 17 de julho de 2018, às 

15:00 horas, devendo a autora comparecer acompanhada das 

testemunhas que desejar serem ouvidas, independentemente de 

intimação. Fixo prazo de 48 horas para indicação do rol. Fica a parte 

Autora intimada com a publicação deste, na pessoa de seu Procurador 

Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência, na qual poderá 

intervir, desde que o faça por intermédio de advogado. Caceres, 11 de 

julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003118-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003118-39.2018.8.11.0006. AUTOR: 

GISLAINE DE CARVALHO GOMES RÉU: ROSELEY DA SILVA CONCEICAO 

Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a 

concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015), traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da 

justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a 

comprovação de hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. Ademais, no 

presente caso, há elementos capazes de afastar a presunção de 

insuficiência, tendo em vista que a autora se declarou Farmacêutica. Logo, 

possui renda! Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, 

antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação 

do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) 

dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, retornem-me conclusos os 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 11 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN OAB - 689.571.301-87 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 13 de agosto de 2018 às 

13h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 11 de 

julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEDENER DE LIMA (EXECUTADO)

CELIA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001384-87.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: ABEDENER DE 

LIMA, CELIA COSTA LIMA No curso da ação as partes entabularam 

acordo, consistente na adjudicação, pelo Exequente, do imóvel penhorado, 

pelo que pleitearam a homologação e expedição de carta de adjudicação. 

Antes de analisar a regularidade ou não do acordo, faz-se necessário que 

as partes prestem maiores esclarecimentos sobre a averbação R.05 

lançada na matrícula do imóvel - id. Num. 10338580 - Pág. 3, no prazo de 

15 dias. Concomitante, como o acordo, em tese, afeta direito ou 

expectativa de direito de terceiro, intime a Receita Federal do inteiro teor 

destes autos - cópia digitalizada, assim como para manifestar, querendo, 

no prazo de 15 dias. Caceres, 11 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003124-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ARARAUNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT0003610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI (REQUERIDO)

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA + 

DEPOSITAR DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que: 1) - Compareça com 

seu cliente e testemunhas a Audiência de Justificação designada para o 

dia 17 de julho de 2018 às 15h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível; 1.1) - 

Ressalta-se que deverá o causídico estar presente no referido ato 
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designado, acompanhando as testemunhas e cliente, cabendo ao patrono 

constituído a incumbência de intimar as testemunhas indicadas (art. 455, 

do CPC); 2) - No prazo de 2 dias efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação e Intimação a ser oportunamente expedido, com o fito 

de citar e intimar os requeridos para comparecerem a audiência 

designada. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 11 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001552-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ARRUDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES VELOZO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001552-26.2016.8.11.0006. Vistos, etc. 

Intimado a manifestar nos autos a parte autora colacionou as declarações 

necessárias para reconhecer a posse exclusiva do autor sobre o imóvel, 

porém carece tais documentos de procuração e reconhecimento de firma. 

Diante do exposto, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias 

providencie a juntada destes documentos devidamente reconhecidos e 

acompanhados de procuração. Intime-se. Caceres, 11 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001902-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HUTOSI KAWASAKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 15 de agosto de 2018 às 

16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 11 de 

julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001787-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO OAB - MS11125 (ADVOGADO)

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO OAB - MS13036 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, para que compareça com seu cliente e testemunhas a 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 15 de agosto 

de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que 

deverá o causídico estar presente no referido ato designado, 

acompanhando as testemunhas e cliente, cabendo ao patrono constituído 

a incumbência de intimar as testemunhas indicadas (art. 455, do CPC). 

Cáceres/MT, 11 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001787-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO OAB - MS11125 (ADVOGADO)

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO OAB - MS13036 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA + 

DEPOSITAR DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que: 1) - Compareça com 

seu cliente e testemunhas a Audiência de Instrução designada para o dia 

15 de agosto de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível; 1.1) - 

Ressalta-se que deverá o causídico estar presente no referido ato 

designado, acompanhando as testemunhas e cliente, cabendo ao patrono 

constituído a incumbência de intimar as testemunhas indicadas (art. 455, 

do CPC); 2) - No prazo de 5 dias efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 700,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Intimação a ser oportunamente expedido, com o fito de intimar 

a parte requerida para comparecer a audiência designada, cumpre 

ressaltar que o demandado reside na zona rural e de acordo com a ultima 

citação/intimação expedida para tal local, fora cobrado o aludido valor a 

título de diligência. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 11 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 4653-64.2011.811.0006

 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: AMAURICIO DA CUNHA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):HERMES BENITEZ CABRAL

Nome e cargo do digitador:Magda Ogliari, estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:"Vistos, etc. (...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

nos seguintes termos:

a) CONDENO A REQUERIDA BANCO BMG solidariamente com o requerido 

HERMES BENITEZ a proceder com a readequação do contrato, a fim de 

que sua quitação se proceda nos seguintes moldes: pagamento de 66,79 

parcelas, no valor de R$694,66 (seiscentos e noventa e quatro reais e 

sessenta e seis centavos), para pagamento do valor total financiado de 

R$30.884,89, o que implicará no custo total de R$46.396,34 (quarenta e 

seis mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos); com 

efeito, considerando que há nos autos a demonstração de que houveram 

52 (cinquenta e dois) descontos na folha de pagamento do autor, devem 

os descontos prosseguirem até a quitação do contrato nos moldes acima. 
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Por tal razão, fica REVOGADA a decisão que deferiu a antecipação de 

tutela (fls. 178/182).

 b) FICA JULGADO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS.

 Portanto, proceda a parte requerida, a readequação do contrato, nos 

moldes acima delineados.

Oficie imediatamente ao órgão empregador para proceder o 

restabelecimento dos descontos até atingir a 67ª parcela.

Em razão do resultado da sentença, atento ainda ao que dispõe o art. 82, 

§2° e 85, §2°, ambos do Código de Processo Civil, condeno o Banco BMG, 

solidariamente com o Réu Hermes, a efetuar o pagamento das custas 

processuais à serem apuradas, bem como a pagar honorários de 

sucumbência em favor do Advogado do autor no importe correspondente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelos mesmos fundamentos, fica o autor condenado a efetuar o 

pagamento do importe de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em 

favor da Defesa da requerida Maria Helena.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de 30 dias para o 

ajuizamento do cumprimento de sentença.

 Decorrido o prazo acima, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 9049-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO REIBEIRO 

- OAB:15581/O, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/O

 Vistos, etc...

Reoportunizo a parte Exequente manifestar sobre as informações de fls. 

90 e requeira o que entender de direito, em quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163119 Nr: 404-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do art. 921, inciso III, §3º do CPC.

Expeça-se o necessário para inclusão pelo Serajud.

Após arquive-se, sem baixa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137361 Nr: 6661-14.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.SILVA DE OLIVEIRA ME, ANANIAS SILVA DE 

OLIVEIRA

 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.

Expeça-se o necessário para inclusão do executado no cadastro de 

inadimplentes.

Defiro o prazo solicitado às fls. 126 e após transcorrer, intime-se o 

Exequente para apresentar o resultado de suas buscas no prazo de 5 

(cinco) dias.

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 15 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196764 Nr: 1530-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Exequente vem 

demonstrando uma condução desidiosa, se não vejamos.

As fl. 78/79, foram realizadas buscas pelo sistema Renajud e instado a 

manifestar no feito à parte pugnou por nova pesquisa, ademais no 

despacho de fls. 77 foi oportunizado mecanismos que visam satisfazer de 

seu crédito e se manteve inerte.

Isto posto, INDEFIRO pedido retro e oportunizo prazo de 15 (quinze) dias, 

para que a parte Exequente manifeste sobre o teor do despacho de fls. 

77, pena de EXTINÇÃO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158498 Nr: 6240-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): EMIREDIO DE PAUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:2284-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA 

LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este juízo desconhece a existência de algum sistema que indique a 

localização de bens. Sendo assim, a menos que o Autor indique se o 

veículo tem instalado algum rastreador via satélite, fica indeferido o pedido.

Manifeste a parte Exequente no prazo de 10 (dez) dias sobre o que 

entender pertinente, bem como sobre a opção elencada no 3º paragrafo 

do despacho de fls. 75 – conversão para execução.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53111 Nr: 1995-43.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMOS LEITE

 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...

Atento aos autos verifica-se que o pedido retro é impertinente neste 

momento processual uma vez que o requerido já foi citado por Edital. 129.

Desta forma esclareça o Exequente:

- Quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção 

ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC.
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 - quanto o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade 

de bens móveis e imóveis dos Executados no Centro Nacional de 

I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

- se diligenciou perante o Cartório de Registro de Imóveis para localização 

de imóveis passíveis de penhora.

- indique todas outras medidas que entender pertinentes.

Manifestando favorável sobre os intens 1 e 2, desde já defiro o pedido e 

expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud e CNIB.

 Para tanto anoto prazo de 15 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24870 Nr: 1036-77.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASADIESEL PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - EPP, LUIZ NEI 

CARDOSO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585 OAB/SP, JACK ISUMI OKADA - OAB:90.393 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - 

OAB:14876/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, 

proposta por ASADISEL PETRÓLEO LTDA em desfavor de LUIZ NEI 

CARDOSO MACIEL e outros.

 Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de 

acordo realizada em fls. 319/320.

Analisando os termos e condições do referido acordo, não vislumbro 

qualquer vício impeditivo da sua homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes, acostado em fls. 319/320, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos.

Ínforme o Credor em cinco dias se o acordo foi cumprido, inclusive 

descreva os dados bancários do titular para liberação do valor já 

penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006221-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006221-88.2017.8.11.0006. AUTOR: 

EDSON RAMOS RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. HOMOLOGO a 

transação informada no id. 14013734 para que sobre ela recaiam os 

jurídicos e legais efeitos. Não obstante, JULGO EXTINTO O PROCESSO na 

forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. P. R. I. Segue em anexo o 

alvará. Custas conforme definido na sentença de id. Num. 13008461. 

Arquive-se, independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 11 de Julho 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007861-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007861-29.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA RÉU: SILVANA LEAL DE MORAES Vistos, 

etc. Cuida-se ação monitória proposta por CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA 

em desfavor de SILVANA LEAL DE MORAES. Tramitando regularmente o 

feito, as partes noticiaram a composição de acordo realizada em audiência 

de conciliação (id. 12828967). Analisando os termos e condições do 

referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes, acostado no id.12828967, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido de id. Num. 13362225. Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis, 

com ônus das despesas para a Exequente. Custas já recolhidas no id. 

Num. 12045503. Encaminhe-se o feito ao setor de distribuição para 

apuração das custas remanescentes, haja vista o parcelamento realizado, 

e intime-se a Requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, 

ante a obrigação assumida no acordo celebrado. Decorrido o prazo sem 

pagamento, e considerando a renuncia do prazo recursal, arquive-se com 

as formalidades devidas. Em caso de descumprimento do acordo, defiro o 

desarquivamento, independentemente do pagamento de taxa. Sendo 

noticiado o adimplemento, desarquive-se e oficie ao Cartório de Registro 

de Imóveis para proceder a baixa da averbação determinada acima, com 

ônus à Credora. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 11 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003117-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANT ANNA OAB - RJ65122 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra ente público, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento: 17/11/2015 Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Hipótese em que o Tribunal local consignou que, em conformidade com o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 e as Resoluções 887/2011-Comag, 

925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é competência absoluta dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos". Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 10 de julho de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos 

que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000378-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SAMPAIO LEITE SALIES OAB - SP222091 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Certifico que 

a contestação foi interposta tempestivamente. Ao autor para impugnar no 

prazo legal. Cáceres/MT, 11 de julho de 2018 VALDINEY DA SILVA 

NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001387-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SODRE MADRUGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DE SELEÇÃO DA UNEMAT (IMPETRADO)

Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG/UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por FERNANDA SODRE MADRUGA contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados nos autos. Narra a Impetrante, em síntese, que apresentou 

toda a documentação necessária, a fim de participar do Processo de 

Seleção de transferência externa para o Preenchimento de vagas 

remanescentes do Curso de Medicina, da UNIVAG (Várzea Grande-MT) 

para a UNEMAT campus de Cáceres – MT, contudo, conforme aduz, sua 

inscrição foi indeferida ao fundamento de que houve descumprimento do 

item 4.3 do Edital de Abertura do certame 001/2018. Diante dessa 

situação, volve-se perante este Juízo requerendo que seja oportunizado 

liminarmente o deferimento de sua inscrição para participar da 

avaliação/prova do processo de seleção e, no mérito, a concessão da 

segurança confirmando definitivamente a liminar. Junto à inicial aportaram 

documentos. Liminar deferida (Id: 12424585) e posteriormente revogada 

(Id: 12521993). Informações devidamente prestadas pela autoridade 

coatora (Id: 12494651). Parecer do Ministério Público pugnando pela 

denegação da ordem (Id: 12690065). É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. Versam os autos sobre pedido de concessão de ordem para 

que seja oportunizado liminarmente o deferimento da inscrição da 

Impetrante para participar da avaliação/prova do Processo de Seleção, 

visando concorrer a vagas remanescentes do curso de Medicina 

ofertadas pela UNEMAT. É caso de denegação da ordem. In casu, a 

Impetrante realizou sua inscrição em 01/03/2018, a fim de pleitear vaga 

remanescente para a 4º fase do curso de Bacharelado em Medicina na 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. O ente público 

Impetrado, por meio do Edital complementar nº 002 ao Edital nº 001/2018 – 

PROEG tornou público o resultado das inscrições contendo relação 

nominal dos candidatos, com o respectivo deferimento ou indeferimento, 

conforme a situação, indicando, em caso de indeferimento, os itens do 

Edital que foram descumpridos. Da relação de candidatos publicada 

constou como indeferida a inscrição da Impetrante (Id: 12391518) sob o 

argumento de que descumpriu o item 4.3 do Edital. Referido item enumerou 

os documentos necessários para a realização da inscrição e 

posteriormente a avaliação/prova para concorrer à vaga remanescente 

pleiteada. Nesse contexto, oportuno dizer que, em se tratando de certame 

público, tal como na espécie, o edital faz verdadeira LEI ENTRE AS 

PARTES. O poder público exibe suas condições e o terceiro, 

inscrevendo-se, concorda com elas. Ou seja, trata-se de decorrência 

lógica do princípio da legalidade e moralidade, como também da vinculação 

ao edital. No presente, o Edital especificou nos itens 4.1 e 4.3 o período de 

inscrição do certame e, conforme já dito, os documentos necessários a 

sua efetivação, conforme segue: “4.1. Para fins de inscrição no processo 

de seleção para preenchimento das vagas de que trata este edital, o 

candidato ou seu procurador legal, deverá comparecer no período de 26 

de fevereiro a 02 de março de 2018, no horário de expediente 

administrativo, na Supervisão de Apoio Acadêmico do câmpus (SAA), do 

Campus Universitário “Jane Vanini”, situado na Av. São João, s/nº - Bairro 

Cavalhada. CEP: 78.200-000. Fone: (65) 3221-0520. (...) 4.3. São 

documentos necessários para realizar a inscrição: TIPO DE VAGA 

PLEITEADA Transferência interna (curso de graduação presencial da 

Unemat de mesma área de afinidade de conhecimento) ou Transferência 

externa (curso de graduação presencial de outras IES nacionais públicas 

ou privadas, de mesmo curso ou de mesma área de afinidade de 

conhecimento). DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 1. Cópia do documento 

oficial de identificação pessoal em que conste o RG e CPF; 2. Cópia do 

Atestado de vínculo e Histórico Escolar, emitidos pelo órgão/departamento/ 

repartição da Instituição de origem, no período letivo deste Edital, em que 

conste o curso de graduação presencial, de oferta contínua, a que o 

candidato está vinculado;” Desses dispositivos acima colacionados, 

extrai-se que os documentos necessários à realização da inscrição no 

Processo de Seleção, além de outros, são: cópia do Atestado de vínculo e 

o Histórico Escolar, devendo estes serem emitidos pela instituição de 

origem NO PERÍODO LETIVO CONTEMPORÂNEO AO EDITAL DO CERTAME, 

isto é, devem contem a informação de que o candidato se encontra 

matriculado no primeiro semestre do ano letivo de 2018. Contudo, diferente 

do exposto, o atestado de escolaridade carreado ao feito (Id: 12391581), 

evidencia de forma expressa que a Impetrante CURSOU NO PERÍODO 

LETIVO DE 2017/2, a 4º (quarta) etapa do curso de Bacharelado em 

Medicina, não comprovando que esta cursando a fase pleiteada no 

período atual (2018/01) exigido pela Lei do concurso. Destarte, tem-se que 

não foram cumpridos todos os requisitos necessários ao deferimento da 

inscrição da Postulante, não havendo, desse modo, que se falar em 

nenhuma ilegalidade no indeferimento do ato, visto que inteiramente de 

acordo com o rigor editalício. Nesse sentido é a intelecção da 

jurisprudência: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO 

E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO – DOCUMENTO 

APRESENTADO EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL – 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – 

AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1 – O edital é a lei do concurso, de 

modo que a inscrição no certame implica concordância com as regras nele 

contidas, que não podem ser dispensadas pelas partes. 2 – O pleito da 

impetrante esbarra em óbice instransponível, consubstanciado na 

ausência de direito líquido e certo, mormente porque o documento por ela 

apresentado não se coaduna com aquele exigido pelo edital do certame. 3 

– Segurança denegada. 4 – Uma vez apreciado o mérito do mandamus, é 

de se julgar prejudicado o agravo regimento interposto. TJ-ES P MANDADO 

DE SEGURANÇA: MS 00007571520118080000, DATA JULGAMENTO: 

04/07/2011, MIN. RELATOR WILLIAN COUTO GONÇALVES. É assim 

também: MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA 

OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DE FORO 

EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA DO IMPETRANTE POR AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO EXIGIDO NA MATRIZ DO CERTAME – INSURGÊNCIA – 

AVENTADA A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL E OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA – 

PRETENSA RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA A OFERTA DO DOCUMENTO 

EXIGIDO – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA EXPRESSAMENTE VEDADA NO 

EDITAL DO CONCURSO – COMPULSORIEDADE DAS OBRIAGAÇÕES 

POSTAS NO EDITAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DO ALARDEADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

SEGURANÇA DENEGADA. Legítimo o indeferimento da inscrição definitiva 

de candidato que não apresenta todos os documentos previstos no edital 

do certame, vez que, a teor do art. 37, caput, do Pacto Fundante, as 

obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento 

compulsório, isto é, o edital é a lei que rege o concurso e, por isso mesmo, 

suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 

(MS 44453/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 10/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) (TJ-MT - 

MS: 00444537820158110000 44453/2015, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/09/2015, TRIBUNAL PLENO, 

Data de Publicação: 08/10/2015) Ante a todos esses fundamentos e não 

vislumbrando direito líquido e certo a amparar os argumentos da 

Impetrante, 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 
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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, 10 de julho de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007573-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO MIRANDA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (IMPETRADO)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL 

DE CÁCERES e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, que teriam preterido o candidato ora Impetrante no seu direito 

de nomeação e posse em razão de ter sido nomeado por decreto e, 

posteriormente, revogado tal ato normativo, tornando nula sua nomeação, 

razão pela qual se volve perante este Juízo. Junto à inicial aportaram-se 

documentos. Liminar indeferida (Id: 11096879). Interpostos Embargos de 

Declaração (Id: 11120321). Decisão não conhecendo dos Embargos (Id: 

11685928). A Procuradoria do Município manifestou nos autos informando 

que realizou a nomeação e posse do Impetrante no cargo, pugnando, por 

conseguinte, pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda 

do objeto (Id: 12914894). Parecer do Ministério Público requerendo 

extinção do writ, em razão da nomeação e posse do Paciente (Id: 

12952271). É o que merece registro. Fundamento e Decido. Depreende-se 

dos autos que, após a impetração da presente Ação Mandamental, a 

Administração Pública municipal nomeou, por meio do Decreto nº. 002 de 

04 de janeiro de 2018, bem como deu posse (Id: 12763666) ao Impetrante 

para o cargo ao qual foi devidamente aprovado em 28º lugar (Assistente 

Administrativo). Desse modo, atendida administrativamente a pretensão 

inicial do Postulante, fica evidenciada a ausência superveniente do 

interesse processual, pela perda do objeto do writ, o que conduz a 

denegação da segurança, com a consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, c/c art. 6º, § 

5º, da Lei do Mandado de Segurança. Nesse sentido é a jurisprudência: 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO DA 

ORDEM CLASSIFICATÓRIA – NOMEAÇÃO E POSSE – PRETENSÃO 

ATENDIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE 

DO INTERESSE DE AGIR – SEGURANÇÃ DENEGADA. Se o único objeto do 

writ é a nomeação e posse da impetrante no cargo de fiscal de defesa 

agropecuária, atendido extrajudicialmente, após a impetração da 

segurança, impõe-se a denegação da ordem, em razão da perda 

superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 267, VI, do CPC e 

art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009. (MS 94316/2010, DR. ANTÓNIO 

HORACIO DA SILVA NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2011, Publicado no DJE 

16/09/2011). MS 00943167620108110000 94316/2010. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do NCPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 03 de 

julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146750 Nr: 4996-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS na qual há informações nos 

autos da liquidação da requisição (fls. 73/74).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Os documentos de fls. 73/74 informam que foram efetivados os 

pagamentos das Requisições de Pequeno Valor. Desse modo, 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) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155647 Nr: 3202-33.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GUALBERTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por MARCELO 

GUALBERTO DE ARRUDA contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual há informação nos autos do pagamento das 

requisições (fls. 379/380).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91175 Nr: 6353-46.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DE MORAES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA TEREZA DE 

MORAES MONTEIRO contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual há informação nos autos do pagamento das 

requisições (fls. 218/220).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134493 Nr: 3514-77.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS na qual há informações nos 

autos da liquidação da requisição (fls. 182/184).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Os documentos de fls. 182/184 informam que foram efetivados os 

pagamentos das Requisições de Pequeno Valor. Desse modo, 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) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155417 Nr: 2939-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que DECORREU O PRAZO para o executado comprovar nos 

autos o pagamento da RPV. Assim, amparada pelo artigo 152, inciso VI do 

CPC, impulsiono os autos INTIMANDO a exequente para informar se deseja 

ou não renunciar à mora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162114 Nr: 9915-24.2013.811.0006

 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: ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso, VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, 

via DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, comprove nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$210,00 

(considerando que ele praticará três atos),visando a posterior expedição 

de mandado de intimação do perito e parte autora, devendo fazê-lo 

através de guia respectiva no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130974 Nr: 9657-19.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PARREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo o Executado, via 

DJE/MT, para que fique ciente da penhora veicular de fls. 45 e, querendo, 

a embargue/impugne no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101747 Nr: 6843-34.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em obediência ao 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 serão expedidos alvarás judiciais 

em favor da Parte Exequente e de seu advogado referentes aos valores 

de fls.91/93 e, querendo, impugnem o ato no prazo de 15 dias. 

Concomitantemente, intimo também a Parte Exequente e seu advogado, via 

DJE/MT, dando-lhes conhecimento do teor desta certidão, bem como, 

querendo, igualmente, impugnem o referido ato, no prazo ora assinalado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130974 Nr: 9657-19.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PARREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a)Deferir o 

pleito do Exequente, e para tanto ordeno BLOQUEIO ON LINE dos bens da 

parte devedora pelo Sistema BACENJUD de valores até o montante da 

última atualização apresentada nos autos que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte Executada, bem 

como pelo sistema RENAJUD e, nada sendo encontrado ou forem 

insuficientes para pagamento da dívida, determinar a pesquisa pelo 

INFOJUD (DOI e IR), forte no artigo 10 e 11 da Lei 6.830/80 c/c art. 835 do 

CPC;(b)Materializado sucesso na constrição, lavre-se em seguida o termo 

de penhora e depósito, ou das demais formas de constrição, forte no art. 

839 do CPC, intimando-se após exequente e executado, observando o que 

preceitua a LEF;(c)Restando infrutífera as diligências supracitadas, 

intime-se a Exequente a indicar bens dos executados passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e 

Súmula 314 do STJ;(d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 5469-46.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, ODETE 

MARIA FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO 

FERNANDES SOARES, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205733, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:(a)DEFERIR a 

penhora de bens pelo Sistema RENAJUD das partes devedoras: ODETE 

MARIA FERNANDES SOUSA, RENATO FERNANDES SOARES, JOSÉ 

PEREIRA DE SOUSA, BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR, DAYSE 

BALTASAR FERNANDES SOUSA SILVA, DIERLY BALTASAR FERNANDES 
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SOUSA E TRANSPORTES JAÓ LTDA; Nada sendo encontrado, 

promova-se procura de bens pelo Sistema INFOJUD; (b)Materializado 

sucesso na constrição, lavre-se em seguida o termo de penhora e 

depósito, ou das demais formas de constrição, forte no art. 839 do NCPC, 

intimando-se após exequente e executado;(c)Restando infrutífera as 

diligências supracitadas, intime-se o Exequente a indicar bens dos 

executados passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, forte 

no CPC;(d)Cite-se por edital o corresponsável executado RONAN 

GERALDO GOMES DE SOUZA, para, no prazo de 30 (trinta) dias, pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

forte no artigo 8º da Lei 6.830/80 e Súmula 414 do STJ;(e)Em não havendo 

resposta do citado, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador 

especial do devedor, forte no art. 72, II, NCPC;(f)Com a resposta, intime-se 

o exequente, no prazo legal;(g)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136298 Nr: 5480-75.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, RONAN GERALDO 

GOMES DE SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, DIERLY BALTAZAR 

FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RENATO FERNANDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:(a)DEFIRO o 

pleito do Exequente, e para tanto ordeno BLOQUEIO ON LINE dos bens da 

parte devedora TRANSPORTES JAÓ LTDA pelo Sistema BACENJUD de 

valores até o montante da última atualização apresentada nos autos que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte Executada, bem como pelo sistema RENAJUD e, nada sendo 

encontrado ou forem insuficientes para pagamento da dívida, determinar a 

pesquisa pelo INFOJUD (DOI e IR), forte no artigo 10 e 11 da Lei 6.830/80 

c/c art. 835 do CPC;(b)Materializado sucesso na constrição, lavre-se em 

seguida o termo de penhora e depósito, ou das demais formas de 

constrição, forte no art. 839 do CPC, intimando-se após exequente e 

executados, observando o que preceitua a LEF;(c)Restando infrutífera as 

diligências supracitadas, intime-se a Exequente a indicar bens dos 

executados passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, forte 

no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;(d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 5469-46.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, ODETE 

MARIA FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO 

FERNANDES SOARES, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205733, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)DEFERIR 

PARCIALMENTE o pleito retro, e para tanto ordeno o BLOQUEIO ON LINE – 

via BACEN-JUD de valores até o montante da última atualização 

apresentada nos autos que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos Executados: ODETE MARIA FERNANDES 

SOUSA, CPF 119.549.848-98; RENATO FERNANDES SOARES, CPF 

677.191.807-63; JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, CPF 067.689.891-20; 

BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA JUNIOR, CPF 212.429.088-62; DAYSE 

BALTASAR FERNANDES SOUSA SILVA, CPF 103.271.918-48; DIERLY 

BALTASAR FERNANDES SOUSA, CPF 103.271.918-48 e TRANSPORTES 

JAO LTDA, CNPJ 15.099.930/0001-11;b)Cite-se o corresponsável 

executado RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, no endereço presente 

à fl.07, nos termos do despacho de fls. 09/10;c)Materializado sucesso no 

bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial competente, 

lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte no art. 839 

do CPC/15, intimando-se após Exequente e Executado;d)Restando 

infrutífera a diligência, intime-se o credor para que indique bens do 

Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da 

execução, forte no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais;e)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153531 Nr: 835-36.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)DEFERIR o 

arresto de bens da parte devedora pelo Sistema BacenJud de valores até 

o montante da última atualização apresentada nos autos que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte Executada, bem como pelo sistema RENAJUD;b)Nada sendo 

encontrado ou forem insuficientes para pagamento da dívida, determinar a 

pesquisa pelo INFOJUD (DOI e IR), forte no artigo 10 e 11 da Lei 6.830/80 

c/c art. 835 do CPC;c)Materializado sucesso na constrição, lavre-se em 

seguida o termo de penhora e depósito, ou das demais formas de 

constrição, forte no art. 839 do NCPC, intimando-se após exequente e 

executado;d)Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o 

Exequente a indicar bens da executada passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;e)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153531 Nr: 835-36.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que fique ciente da penhora de 

valores materializada às fls. 54 e, querendo, embargue-a no prazo de 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137822 Nr: 7217-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em obediência ao 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 judicial em 

favor do advogado do Exequente (a título de honorários sucumbenciais) 

referente ao valor de fls.137 e, querendo, impugne o ato no prazo de 15 

dias; bem como no mesmo prazo se manifeste acerca do teor da petição 

de fls. 138. Concomitantemente, intimo também a Parte Exequente, via 

DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, bem como, 

querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora assinalado.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-85.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DANTAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROK CAR ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/07/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MAXIMIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TAMARA MANHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA MARCELINA DA SILVA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

19/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007238-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/07/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002463-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AFONSO NEI FONTES 

RAMIRES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL Vistos, etc. Cumprida 

a emenda a petição inicial, passo a analisar o pedido de liminar. Afirma o 

requerente ser proprietário/locador de uma propriedade rural, tendo como 

locatário o Município de Cáceres/MT. Aduz que em 01/01/2016 fora 

celebrado entre o requerente e o primeiro requerido contrato de 

sub-rogação de direitos e obrigações, tendo realizado diversos aditivos, 

sendo que o motivo do referido negócio jurídico tinha como fundamentação 

a recuperação ambiental de uma área utilizada como "lixão", com base na 

decisão proferida nos autos 6970-45.2015.811.0006 - código 48839, em 

trâmite neste juízo. Considerando que a transação havida nos autos acima 

mencionados não ocorreu, o requerente protocolou pedido administrativo 

de prorrogação contratual, tendo os requeridos permanecido inertes. Com 

isto, recorre ao judiciário, requerendo a título de tutela de urgência a 

prorrogação do contrato acima mencionado até a total recuperação 

determinada no feito de código 48839. É o que merece registro. 

Fundamenta-se e decide-se. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência 

em caráter liminar pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Em que pese haver probabilidade do direito 

invocado nos termos aditivos mencionados na exordial e juntado aos 

autos, informando a finalidade das prorrogações, observa-se a ausência 

de perigo do dano, posto que a não concessão da medida de urgência 

neste momento e nos termos requeridos, não acarretará qualquer prejuízo 

que não poderá ser sanado. Não obstante, o requerente deixou de 

comprovar o requisito da urgência, porquanto embora traga a informação 

de questões de agravo em sua saúde, não há indicativo de que o valor 

recebido a título de locação seria sua única fonte de subsistência. De 

outro norte, caso ao final da demanda se reconheça como procedente o 

pedido para reconhecer o direito a prorrogação e consequente 

recebimento dos valores correlatos à locação do imóvel rural, o 

requerente poderá obter os valores pretendidos desde o momento em que 

iniciou a suposta mora do Município. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDE-SE: a) a) Receber a peça inicial, eis que 

preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; c) b) INDEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; d) c) Dispensada a 

audiência de conciliação, em razão da natureza da ação; f) d) Citem-se os 

requeridos para que, caso queiram, contestem a ação, na forma do art. 

334, § 4º, I, do CPC; e) e) Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão; ff f) Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002929-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA BORROMEU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002671-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY GONZAGA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

 

Processo nº 1002671-85.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA promovida por Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - 

ME em face de VALDINEY GONZAGA DOS REIS, em que a parte 

requerente alega que é credora da requerida devido a um contrato de 

prestação de serviços educacionais nº 3941/2013, contrato esse que 

está devidamente assinado pela parte requerida. Afirma a autora que 

cumpriu fielmente com o avençado, no entanto, até o presente momento o 

Réu não adimpliu com suas obrigações, não promovendo o pagamento dos 

valores contabilizados de acordo com o contrato pactuado entre as 

partes, e mesmo após diversos contatos com a requerida não obteve êxito 

em solucionar o caso. Sustenta que a dívida perfaz atualmente um valor 

de R$ 9.156,85 (nove mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), pugnando, ao final pela condenação do requerido ao 

pagamento da referida quantia. Em sua contestação, a requerida alegou 

prescrição, entretanto entendo que não é o caso dos autos, pois nos 

termos do inciso I do parágrafo 5º do art. 206 do Código Civil, prescreve 

em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular, com termo inicial a partir do vencimento 

de cada mensalidade. Considerando que as mensalidade venceram todo 

dia quinze, de 15/01/13 a 15/12/13 e a propositura da ação se deu em 

20/04/17, não há que se falar em prescrição. 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 

nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A pretensão do autor se mostra amparada documentalmente, 

consoante se infere na inicial, restando incontroverso que houve a 

contratação dos serviços da requerida, ficando pactuado que a 

mensalidade seria paga em doze parcelas mensais de R$ 326,00 

(trezentos e vinte e seis reais), o que totalizaria a importância de R$ 

3.912,00 (três mil novecentos e doze reais), com vencimento estabelecido 

para o dia quinze de cada mês, entretanto, a requerida deixou de adimplir 

com o pagamento das mensalidades. Sendo assim, outro caminho não há 

a não ser julgar procedente a pretensão no que diz respeito ao pagamento 

do valor expresso no contrato, devendo incidir juros e correção monetária 

a contar do vencimento de cada mensalidade. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

condeno o reclamado a pagar à parte autora a importância de R$ 3.912,00 

(três mil novecentos e doze reais), devendo ser acrescido ainda, de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar do vencimento de cada 

mensalidade, e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

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). Havendo o 

pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos 

valores. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/07/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002047-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA INOCENCIA DE ARRUDA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, JUNTAR AOS AUTOS INSTRUMENTO PÚBLICO DE 

PROCURAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REQUERENTE É ANALFABETA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006180-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALNEY SOARES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-89.2014.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010740-89.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado pela Requerida SERASA S/A 

(Id. 11906079), no qual alega ter sido a sentença contraditória e omissa 

com relação ao envio da comunicação prévia. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em que 

pese as alegações da embargante, entendo que razão não lhe assiste, 

posto que o endereço de envio da comunicação prévia (Id. 2605781) é 

diverso daquele informado pelo autor na exordial, e compete à aqui 

embargante comprovar que o local foi fornecido pelo credor associado, o 

que não restou demonstrado, de sorte que no mérito o presente recurso 

há de ser rejeitado. É da jurisprudência: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausente a prévia comunicação ao 

consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, 

prevista no art. 43, § 2º, do CDC, cabível a reparação por danos morais. 

Quando o endereço para onde remetida a referida comunicação diverge 

daquele informado como residência pelo autor na inicial, compete à 

SERASA S/A comprovar que o local foi o fornecido pelo credor associado. 

O descumprimento da formalidade legal enseja o direito à indenização por 

danos morais, não havendo necessidade de prova do prejuízo. Fixação do 

montante indenizatório em R$1.000,00 (hum mil reais), consoante os 

parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. 

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (TJRS, Apelação Cível Nº 70073935058, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Julgado em 24/08/2017) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos. Intime-se. Submeto o presente projeto 

de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011300-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON COELHO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011300-94.2015.8.11.0006 REQUERENTE: WELLINGTON COELHO 

CEBALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Em virtude do recurso interposto intempestivamente e certidão, 

dos respectivos IDs 9839071/11520366, observa-se que decorreu a via 

recursal. Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003056-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

(REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO PARA MANIFESTAR CIÊNCIA SOBRE OS ID 

14115213; 14115208; 14115201. (E-MAIL DEVOLVIDO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/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 CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000699-80.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALEXANDRO DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada 

ou outro documento que comprove que o recolhimento do preparo 

prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a 

gratuidade de justiça é automática somente em primeira instância. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011579-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, 

NO PRAZO E FORMA LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PARABA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE DO DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012078-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

 

EXEQUENTE MANIFESTA EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS PELA EXECUTADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011709-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUSYLAINE DE ARRUDA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA OAB - MS14607 

(ADVOGADO)

ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR OAB - MS18905 (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006441-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006441-86.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTIANO NUNES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. É cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe tela do seu sistema de 

informática demonstrando contratação (correntista com várias 

movimentações espontâneas), e saldo devedor em aberto, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, restou demonstrada a 

contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. 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. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem 

como o pedido contraposto apresentado pela Reclamada. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007296-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON DA SILVA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006192-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE JESUS GOMES FERREIRA (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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECLAMADA DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA - ME (REQUERIDO)
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INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-66.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA PELLINI GUIZELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001967-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 6864719

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 87528 Nr: 3033-85.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR JULIANO SEONECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A (BV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684 A

 INTIMO O RECLAMANTE POR SEU ADVOGADO DR DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA, PARA EM 5 DIAS MANIFESTAR NOS AUTOS 

ACERCA DA PETIÇÃO DO RECLAMADO JUNTADA AS FLS. 224.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 195731 Nr: 879-50.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON COSTA, TACIANE CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMILSON COSTA, Filiação: Maria 

Dalvina Costa, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO EDMILSON COSTA para, querendo, 

constituir advogado ou requerer a nomeação da Defensoria Pública, caso 

não possua condições financeiras para contratar advogado e apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Vistos etc,Requisite-se a devolução da Carta 

Precatória expedida para intimação do réu Edmilson Costa, para 

posteriores deliberações. Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jociano Gonçalves da 

Silva, digitei.

Cáceres, 10 de julho de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 227413 Nr: 12470-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERT FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

06970541100, Rg: 29040434, Filiação: Edjane Campos Ferreira e Robson 

Carvalho da Silva, data de nascimento: 13/04/1999, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, solteiro(a), Telefone 65-9-9999-9999. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de ROBERT 

FERREIRA DA SILVA , acima qualificado, pela conduta típica prevista no 

artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

 Despacho: Vistos etc, Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 41, do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no artigo 395, do mesmo código processual, RECEBO A 

DENÚNCIA em relação ao delito descrito no artigo 16, “caput”, da Lei nº. 

10.826/03, nos termos do artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como 

incurso nas sanções nela imputadas.CITE-SE o réu, nos termos do artigo 

396, do indigitado “codex”, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 

396-A).Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter 

condições de constituir advogado, desde já NOMEIO o Defensor Público, 

atuante nesta Vara, para patrocinar sua defesa.Após, conclusos para os 

fins dos Arts. 399 e 531, do CPP.Defiro o item “a” da cota ministerial de fl. 

42.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jociano Gonçalves da 

Silva, digitei.

Cáceres, 10 de julho de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 228656 Nr: 236-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO DE ARAUJO, NILSON 

APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado LUIZ EDUARDO DE ARAÚJO para, no prazo legal, 

apresentar DEFESA PRÉVIA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 80 de 648



 Edital de Citação

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 221641 Nr: 8248-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

Filiação: João Francisco de Oliveira Rodrigues e Cleonice Batista 

Nascimento, data de nascimento: 10/09/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 3223-5370. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de JOÃO 

LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, acima qualificado, pela conduta típica 

prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Despacho: Vistos etc;I – Haja vista a audiência de instrução e julgamento 

ora designada restar prejudicada, conforme despacho de fl.57, 

REDESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02/08/2018 às 

15h00min.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para 

realização do ato.

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, Jociano Gonçalves da 

Silva, digitei.

Cáceres, 10 de julho de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228656 Nr: 236-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO DE ARAUJO, NILSON 

APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 +Autos nº. 236-24.2018.811.0006

Código: 228656

Vistos etc,

 I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando aos acusados LUIZ EDUARDO DE 

ARAUJO e NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA, como incursos nas 

sanções nela imputadas.

II – Cite-se os réus, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não terem 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO os itens “a” e “b” da cota ministerial de fls. 63, de juntada de 

certidão de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado 

de Mato Grosso, do sistema SIAP/TJMT, bem como as avaliações indiretas 

dos veículos extraídas da Tabela Fipe.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cáceres/MT, 14 de junho de 2018.

Helícia Vitti Lourenço

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194024 Nr: 10777-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ MÁRIO DE OLIVEIRA SILVA, 

Filiação: Guilherme Machado da Silva e Luzia de Oliveira Silva, data de 

nascimento: 23/08/1975, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

oleiro. 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: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

e CONDENO o réu LUIZ MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, convivente, 

pedreiro, nascido aos 23/08/1975, natural de Cáceres/MT, filho de 

Guilherme Machado da Silva e Luzia de Oliveira Silva, residente na Rua 

das Hortências, nº. 220, Bairro Jardim Padre Paulo, Cáceres/MT, pela 

prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº. 

9.503/97.Do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena prevista 

para o crime de conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência, é 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 veículo automotor.Ante ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo doravante a sua 

dosimetria.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido; O 

réu não registra antecedentes técnicos (fl. 79), nos termos do verbete da 

Súmula 444, do STJ . Logo, verifica-se que o acusado é portador de maus 

antecedentes, pois foi pronunciado pelo delito previsto no artigo 121, 

“caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos autos código 

27186 (fl. 79), com trânsito em julgado posterior ao crime aqui 

sentenciado; a conduta social normal ao homem médio brasileiro; 

personalidade não aferível por ausência de prova técnica; os motivos são 

inerentes à tipificação; as consequências são normais ao tipo; o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva.Sendo 

assim, considerando as circunstâncias judiciais (maus antecedentes), fixo 

a pena base acima do mínimo legal, em 07 (sete) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa e em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias a pena de 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. Na segunda fase, verifico a existência da 

atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP), 

motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena em 06 

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e em 02 (dois) meses e 

10 (dez) dias a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Inexistem agravantes.Na 

terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão 

pela qual torno a pena DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 

10 (DEZ) DIAS-MULTA E EM 02 (DOIS ) MESES A PENA DE SUSPENSÃO 

OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA 

DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, que fixo em um trigésimo do salário mínimo 

vigente a época dos fatos, ante ausência de quaisquer outras causas ou 

circunstâncias modificadoras da pena.Do artigo 309, do Código de 

Trânsito Brasileiro.A pena prevista para o crime de dirigir veículo 

automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou 

habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de 

dano, é de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa.Ante ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo doravante a 

sua dosimetria.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal 
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infringido; O réu não registra antecedentes técnicos (fl. 79), nos termos do 

verbete da Súmula 444, do STJ . Logo, verifica-se que o acusado é 

portador de maus antecedentes, pois foi pronunciado pelo delito previsto 

no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos 

autos código 27186 (fl. 79), com trânsito em julgado posterior ao crime 

aqui sentenciado; a conduta social normal ao homem médio brasileiro; 

personalidade não aferível por ausência de prova técnica; os motivos são 

inerentes à tipificação; as consequências são normais ao tipo; o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. 

Considerando as circunstâncias judiciais (maus antecedentes), fixo a 

pena base acima do mínimo legal, em 07 (sete) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do 

fato.Na segunda fase, verifico a existência da atenuante da confissão 

espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP), motivo pelo qual diminuo 

a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes.Na terceira fase, 

inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno 

a pena DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, que fixo em um trigésimo do salário mínimo vigente a época 

dos fatos, ante ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias 

modificadoras da pena.Ademais, tendo em vista a existência de concurso 

material de crimes, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal, somo 

as penas impostas, tornando-a definitiva em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, 

20 (VINTE) DIAS-MULTA E EM 02 (DOIS ) MESES A PENA DE SUSPENSÃO 

OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA 

DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, que fixo em um trigésimo do salário mínimo 

vigente a época dos fatos.Estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para 

início do cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Considerando o fato de que o réu 

respondeu o processo em liberdade, dada a natureza da pena e regime 

fixado, bem como que não se encontram presentes os requisitos 

ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do CPP, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Entendo que se 

encontram presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, dessa 

forma substituo a pena aplicada ao réu por duas penas restritivas de 

direito, qual seja, 1-Prestação de serviços à comunidade; 2-Limitação de 

fim de semana, que deverá ser determinado pelo Juízo da Execução a 

forma do cumprimento.Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de 

Execução Penal Definitiva, comunique-se, ao TRE/MT, ao INI, INFOSEG, e 

ao Cartório Distribuidor, bem como lance o nome do sentenciado no Rol 

dos Culpados. Ainda, transitada em julgado a sentença condenatória, 

intime-se o réu para entregar à Autoridade Judiciária, em 48h (quarenta e 

oito horas), a Carteira Nacional de Habilitação (art. 293 da Lei nº. 

9.503/97).Oficie-se ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, à Polícia Rodoviária 

Federal, Policia Judiciária Civil de Cáceres e à Policia Militar de Cáceres, 

para informar acerca da pena de "suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor"( Art. 295, da Lei 

nº. 9.503/97).Condeno-o ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Efetue-se a detração da pena, nos termos dos artigos 42 e 

44, § 4º, ambos do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 11 de julho de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220157 Nr: 7307-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, informar e/ou apresentar o atual endereço do 

acusado, a fim de possibilitar a sua citação e intimação para audiência de 

instrução designada para o dia 01/8/2018, às 14:00.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 231324 Nr: 1962-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉLCIO JUNIOR GARCIA - 

OAB:8169/MT, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O MT

 Intimar os advogados do denunciado, Dra. Railla Weise de Campos Silva e 

Dr. Kelcio Junior Garcia, para que apresentem memoriais finais nos autos 

dentro do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 216027 Nr: 3790-98.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Lindomar da Silva Rezende, para 

que apresente memoriais finais nos autos dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215596 Nr: 3443-65.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3443-65.2017.811.0006 – Id. 215596

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): TULIO DA SILVA SOUZA

INTIMANDO: Vítima: Alzineia Torres Carneiro, Cpf: 70357743199, Rg: 

2715025-9 SJSP MT Filiação: Aparecido Barbosa Carneiro e Eva Torres 

Carneiro, data de nascimento: 06/06/1985, brasileiro(a), natural de 

Colorado do oeste-RO, solteiro(a), do lar, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que o Denunciado 

TULIO DA SILVA SOUZA fora absolvido nos autos supracitados, 

conforme sentença cuja parte dispositiva segue abaixo parcialmente 

transcrita.,

DECISÃO/DESPACHO: "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para ABSOLVER o denunciado TULIO DA 

SILVA SOUZA, da imputação a que se sujeitou nestes autos, o que faço 

com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Após o trânsito em julgado, feitas as 

anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se. Intime-se a vítima 

acerca da presente sentença, consoante dispõe o art. 201,§ 2º, do CPP. 

Sem custas. P.R.I.C."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 11 de julho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)
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Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (RÉU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (RÉU)

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (RÉU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000118-34.2018.8.11.0005. AUTOR: 

PEDRO DE ALENCAR SOARES RÉU: MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, 

APARECIDA BOZIM CAPELETO, SEBASTIAO HORACIO CAPELETO, EDNA 

JUSTINA CAPELETTO, GILBERTO DONIZETI CAPELETO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação a contestação de 

Sebastião Horácio Capeletto e Gilberto Donizete Capeleto às fls. 181/208, 

uma vez que a contestação de fls. 241/245 apresentada por Mariluce 

Tafelli Capeletto encontra-se intempestiva, bem como decorreu o prazo 

para Aparecida Borim Capeletto apresentar contestação, conforme 

certidão de fls. 255. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

11 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000472-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO)

VALNEI CLEMENTE BANA OAB - PR45183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000188-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000188-51.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

EMBARGADO: WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME Vistos etc. 

Cumpra-se a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Às 

providências. Diamantino/MT, 11 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000188-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000188-51.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

EMBARGADO: WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME Vistos etc. 

Cumpra-se a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Às 

providências. Diamantino/MT, 11 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000754-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000754-97.2018.8.11.0005. AUTOR: 

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS RÉU: AUGUSTO FELIPE DA SILVA 

ALMEIDA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 15 de agosto de 

2018, às 16:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 11 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO)

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO)

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO)

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000755-82.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será 

reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) 

de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não 

sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), 

na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, 

desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar planilha 

atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000097-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000097-58.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA REQUERIDO: 

INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO LTDA Vistos etc. Diante da 

certidão de fls. 24, remeta-se a carta precatória para a Comarca de São 

José do Rio Claro/MT, ante o caráter itinerante da missiva. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000747-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000747-08.2018.8.11.0005. AUTOR: 

GILSON RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL -INSS Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que 

se trata de Ação DE Concessão do Benefício Auxílio- Acidente c/c Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por Gilson Rodrigues dos Santos em face 

de INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Ressalta-se que em 

casos de acidente de trabalho a competência para julgamento é da Justiça 

Estadual, conforme disposto no art. 109, I, da CF e súmula 15 do STJ. 

Todavia, em que pese a competência ser da justiça estadual, nesta 

comarca de Diamantino/MT existe vara específica para processos que 

envolvem a Fazenda Pública. Ademais, o termo Fazenda Pública refere-se 

a pessoas jurídicas de público quais sejam, União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, bem como inclui suas autarquias e fundações de 

direito público. Portanto, considerando que as ações que envolvem a 

Fazenda Pública são de competência da 2ª Vara desta Comarca de 

Diamantino/MT, declino da competência para a mesma. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências Diamantino, 11 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45522 Nr: 2179-60.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e, via de consequência, DETERMINO o 

desbloqueio dos valores totais penhorados do saldo da conta corrente da 

devedora, destinada ao recebimento de seu salário. Com efeito, 

expeça-se Alvará Judicial em valor da devedora Sr. Wellington Silva, 

intimando-o para fornecer seus dados pessoais e bancários para possível 

expedição do Alvará Judicial.Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte 

exequente acerca do petitório de fls. 218/220.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105809 Nr: 771-24.2016.811.0005

 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: Maria Leite Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, razão pela qual:a)DETERMINO a entrega do DUT (Documento único 

de Transferência) devidamente preenchido, pela parte requerida.b) 

CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do (art. 406 do CC c/c art. 161 do CTN), cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do 

STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Confirmo a liminar de fls. 51/53.Cancelo a audiência designada 

para a data de 11/07/2018.CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre 

o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do 

art. 85 do NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93286 Nr: 1451-77.2014.811.0005

 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: Joraci Gino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yamaha Centuryon, Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B, Franco Ariel Bizarello dos Santos - 

OAB:7557/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.140), interposto pela parte 

requerente contra a sentença proferida às fls. 136/138, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

136/138.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87165 Nr: 2875-28.2012.811.0005

 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: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rutilli Guarda Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87165 Nr: 2875-28.2012.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rutilli Guarda Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora (fls. 

151/154-V) em face da sentença de fls. 147/149-V.

O embargante alega que houve contradição na sentença proferida, 

informando que a parte autora foi vencedora na ação, contudo, foi 

condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

 Requereu o saneamento da contradição para ser reformada a parte 

dispositiva da sentença, no que concerne a condenação em custas e 

honorários advocatícios.

É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que se evidenciou no caso em 

espécie.

Inicialmente, verifica-se que na sentença colacionada às fls. 147/149-V, a 

parte requerente foi vencedora, sendo a requerida condenada ao 

pagamento de R$ 6.506,00 (seis mil quinhentos e seis reais) e R$ 2.682,38 

(dois mil seiscentos e oitenta e dois e trinta e oito centavos), referente a 

perdas e danos.

Todavia, por um equívoco a requerente foi condenada ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios.

Desta forma, verifica-se que houve erro material na parte dispositiva da 

sentença.

Assim, a parte embargante possui razão, no tocante a condenação da 

requerida em honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 151-154-V 

e JULGO-OS PROCEDENTES, passando a corrigir a parte dispositiva da 

sentença:

“CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do 

NCPC”.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127577 Nr: 1879-20.2018.811.0005

 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: Olavo Demari Webber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed-Uison Alves da Silva, Edinamar Alves 

Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial e seus respectivos documentos.A despeito dos 

substanciosos argumentos expendidos pela parte requerente, este juízo 

se reserva para apreciar o pedido de tutela de urgência após a resposta 

da parte demandada.Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio 

Cláudio da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in 

verbis’:“Verificando o juiz que, apesar de escorado no ‘fundado receio de 

dano’ ou no ‘justificado receio de ineficácia do provimento final’, o direito 

deduzido pelo autor não corre risco de perecimento imediato apenas pela 

ocorrência da citação do réu, nada impede que o órgão de jurisdição 

afirme tal circunstância, ao despachar a inicial, e declare que vai apreciar 

o requerimento de tutela antecipada após a contestação.”A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE 

APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar para analisar o pedido de 
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antecipação de TUTELA após oportunizar à parte ré o contraditório e a 

ampla defesa desde que não se mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - 

AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite 

Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 04/12/2007).Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 15 de agosto de 2018, às 15:30 

horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos 

termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo legal, 

apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127078 Nr: 1710-33.2018.811.0005

 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: Eliane Martini de Melo, Maria Cristina Gobbo, Edmir José 

Sia, Espólio de Sandra Mara Gobbo, que foi representado pelo Espólio de 

João Gobbo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Ervi Dalla Libera, Raimundo Torres de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flaviane Ramalho - OAB:9189, 

Gastão Batista Tambara - OAB:12.529-A, GASTÃO BATISTA 

TAMBARA - OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial e seus respectivos documentos.A despeito dos 

substanciosos argumentos expendidos pela parte requerente, este juízo 

se reserva para apreciar o pedido de tutela de urgência após a resposta 

da parte demandada.Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio 

Cláudio da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in 

verbis’:“Verificando o juiz que, apesar de escorado no ‘fundado receio de 

dano’ ou no ‘justificado receio de ineficácia do provimento final’, o direito 

deduzido pelo autor não corre risco de perecimento imediato apenas pela 

ocorrência da citação do réu, nada impede que o órgão de jurisdição 

afirme tal circunstância, ao despachar a inicial, e declare que vai apreciar 

o requerimento de tutela antecipada após a contestação.”A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE 

APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar para analisar o pedido de 

antecipação de TUTELA após oportunizar à parte ré o contraditório e a 

ampla defesa desde que não se mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - 

AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite 

Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 04/12/2007).Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 29 de agosto de 2018, às 13:00 

horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos 

termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo legal, 

apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte deman(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101747 Nr: 2346-04.2015.811.0005

 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: Lucinéia Bertolino Garcia Schmidt, Lucimar Marcondes 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Manoel de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:15837/MT, Fernanda May - OAB:OAB/MT 16157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.156/163), interposto pela parte 

requerida contra a sentença proferida às fls. 144/154, afirmando haver 

contradição na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

144/154.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91785 Nr: 373-48.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Costa Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nunes de Oliveira, José Nunes de 

Oliveira, Edgar Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 246/248), interposto pelas 

partes requeridas contra a sentença proferida às fls. 241/244, afirmando 

haver omissão na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Verifica-se que os requeridos afirmam que não foi apreciado o pedido de 

assistência judiciária na contestação.

Pois bem.

 Ressalta-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve vir 

especificado na contestação, propriamente, nos “pedidos”, contudo, no 

caso em análise, vislumbra-se que não fora realizado qualquer pedido 
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referente ao benefício da Justiça Gratuita, sendo juntadas somente as 

declarações de hipossuficiência às fls. 89, 112 e 114, o que não substitui 

os pedidos.

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

241/244.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126554 Nr: 1447-98.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Thomas Oro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista 

Vale do Piquiri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

CPC/2015.Sem custas em face a gratuita.Sem honorários, uma vez que a 

relação não está angularizada.Após as formalidades legais, arquivem-se 

os autos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85708 Nr: 1183-91.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85708 Nr: 1183-91.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte requerida Olívia 

Indústria e Comércio de Cereais Ltda – ME (fls. 296/298) em face da 

sentença de fls.290/294-V

O embargante alega que houve erro material na sentença proferida, 

argumentando que foi fundamentada a sentença com base em juros 

moratórios de 1% ao mês, quando deveria ser de 1% ao ano.

Requereu o saneamento da contradição para fixar os juros moratórios em 

1% ao ano, conforme estabelecido no contrato, às fls. 28.

É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que se evidenciou no caso em 

espécie.

Inicialmente, verifica-se que na sentença colacionada às fls. 290/294-V, 

propriamente, no tópico de Juros Moratórios, foram fundamentados os 

juros moratórios em 1% ao mês, quando deveria ser de 1% ao ano.

Desta forma, verifica-se que houve erro material na fundamentação da 

sentença, quando informou que os juros moratórios seriam de 1% ao mês.

Assim, a parte embargante possui razão, no tocante a fixação dos juros 

moratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 296/298 e 

JULGO-OS PROCEDENTES, passando a corrigir a fundamentação da 

sentença, no tópico referente aos juros moratórios:

“Desta forma, inexistindo abusividade, os juros moratórios devem 

permanecer ao percentual de 1% ao ano, vez que tal entendimento guarda 

consonância com a legislação pátria”.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111795 Nr: 3630-13.2016.811.0005

 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: Erena Kurtz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Joaquim dos 

Reis - OAB:23134

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111795 Nr: 3630-13.2016.811.0005

 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: Erena Kurtz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Joaquim dos 

Reis - OAB:23134

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 376/379), interposto pela parte 

autora contra a sentença proferida às fls. 365/374, afirmando haver 

omissão e contradição na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 
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foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

365/374.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91402 Nr: 75-56.2014.811.0005

 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: Nelcinda Hunger

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT, Marcos 

Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 354/357-V), interposto pela 

parte autora contra a sentença proferida às fls. 349/352, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

349/352.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 2351-26.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME, Ozeas dos 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração, ante a inexistência de 

previsão legal na legislação vigente.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

....................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127738 Nr: 1926-91.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de livre admissão de 

Associados Norte de Mt-Sicredi NorteMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.D.C. Oliveira de Moraes - ME, Ellen Donaria 

Carlos Oliveira de Mores

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127736 Nr: 1924-24.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amos Rosa Saldanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Juvencio Leopoldo 

- OAB:RS/41151, Cristiano Xavier Bayne - OAB:RS/46302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98859 Nr: 1016-69.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME, Ozeas 

dos Santos, Valter Alberi dos Santos, Lucimar dos Santos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 140/141-V), interposto pela 

parte requerida contra a decisão proferida às fls. 137/138, afirmando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 88 de 648



haver omissão na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 137/138.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 1953-45.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 152/155), interposto pela parte 

requerida contra a sentença proferida às fls. 148/150, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

Réplica do embargado (fls. 159/160).

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

148/150.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12962 Nr: 901-39.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos Ribas 

Marcondes, Clenice Aparecida Teixeira Marcondes, Celito Liliano Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97566 Nr: 391-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Monteiro de Freitas-ME, Antonio Monteiro de 

Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte demndada para informar os 

dados pessoais e bancários para possível expedição do alvará judicial.

Defiro o pedido de fls. 144/145.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 859-33.2014.811.0005
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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: Ireno Rodrigues Gaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Donizete Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, SHEILA GOMES DE CARVALHO - OAB:20415/O

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12683 Nr: 625-08.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 15.374

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 457/460, fls. 463/465 e fls. 466/467.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40520 Nr: 1336-32.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96192 Nr: 3200-32.2014.811.0005

 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): André Luiz Santos Silva, Adriana Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98993 Nr: 1095-48.2015.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton da Rocha Caetano, Carlito Caetano de Oliveira, 

Rosa Maria da Rocha Caetano

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

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, Patricia Aline Ramos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7203

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86919 Nr: 2558-30.2012.811.0005

 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: S.M. Tibourski Andreis - EPP, Paulo Andreis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fermiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maryhelvia Amaral Pinheiro de 

Paula - OAB:6285, Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, 

Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9.277/MT, PAULO RICARDO 

GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87541 Nr: 3324-83.2012.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Fátima de Souza Ferreira, Ricardo Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale - Cooperativa Agroindustrial
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41593 Nr: 2403-32.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Silva Filho, Alecxsandra Karlla Cândida Santos 

Desbessel, Comercial Telles Ltda, Comercial CS Ltda- EPP, Leandro C. 

Silva Cia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, Maycon Tadeu Lamim - OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43936 Nr: 601-62.2010.811.0005

 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: João Roberto Kroling

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Igor Amadeu Cocco Rubin - 

OAB:8402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 3225-79.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozair Ferreira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81159 Nr: 121-50.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almelina Cruz Oliveira, Josimara Cruz Oliveira, Heron 

Domingos Oliveira, Carlos Augusto Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustíveis e Lubrificantes R. F. 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:1761/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, Nilton Luis 

Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87465 Nr: 3229-53.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - ME, 

Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103136 Nr: 3027-71.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nezia Vieira de Jesus Santos

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

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 2506-29.2015.811.0005

 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: Paulo Henrique Burin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 113109 Nr: 4260-69.2016.811.0005

 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: Glassei Terezinha Ribeiro da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Nonato dos Santos, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Iori - OAB:7865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88952 Nr: 1293-56.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delírio Merisio, Maria Luciana Procópio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o Banco do Brasil S/A para informar os dados bancários e 

pessoais para possível expedido do alvará judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87081 Nr: 2773-06.2012.811.0005

 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: Jose Adriano Souza de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 Vistos etc.

Pendente de análise o pedido do autor em relação ao levantamento dos 

valores depositados e vinculados no presente feito.

Da análise dos autos, verifico que o feito foi sentenciado, contudo, a parte 

autora interpôs recurso de apelação (fl. 229/238).

A parte autora informa nos autos que entabulou acordo com a parte 

demandada, requerendo a sua homologação, porém, tanto a parte autora 

como a parte demandada não trouxe aos autos o referido acordo, apesar 

de terem sidas intimadas para o ato, sendo assim impossível a sua 

homologação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - 

NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 

REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

ACORDO JUNTADO AOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

TERMO NOS AUTOS - SENTENÇA CASSADA. (...) (TJ/MG - Apelação Cível 

1.0000.18.014656-5/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª 

Câmara Cível, J: 28/06/0018, P: 29/06/2018).

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco), 

informar nos autos se pretende a continuação do feito e via de 

consequência o recebimento do recurso de apelação e ou a desistência 

do referido recurso.

Em caso de desistência do recurso, desde já homologo, em seguida 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Em seguida, voltem-me conclusos para análise dos pedidos de 

levantamento dos valores depositados e vinculados no presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89106 Nr: 1450-29.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Becker, Clarice Water Beckler

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12170 Nr: 95-04.2001.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar José Pandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pereira Pandolfo - 

OAB:20.029/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37502 Nr: 2342-11.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Vistos etc.
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Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43797 Nr: 462-13.2010.811.0005

 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: Vivaldino Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84342 Nr: 3516-50.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada 

pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA em desfavor de 

WILSON GOMES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 145/149, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 145/149), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126999 Nr: 1667-96.2018.811.0005

 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: Espólio de Teodomiro Alves de Brito, Teodomiro Alves 

de Brito Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentina Ponce Devulsky Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos autos do processo 

tombado sob nº 2336-67.2009.811.0005 – Código 41640.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 26 de setembro de 2018, 

às 12:30 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110119 Nr: 2654-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Lima, Aparecida Manoel Ferreira 

Lima

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fls. 97/99.

Designo audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2.018, às 

14:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 1596-46.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o(a) advogado(a) da parte requerida 

renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, conforme faculta o art. 112 
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do Novo Código de Processo Civil.

Assim, em vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a 

intimação da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 

(vinte) dias, para que constitua novo patrono, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia.

Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’:

 "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária: (...)

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; (...)”

Após, a intimação do réu, proceda-se à suspensão do processo pelo 

prazo de 20 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2735-72.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Lisboa Rodrigues - 

OAB:9.432, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT, Jairo 

Magalhães Gonçalves - OAB:8271/SC, Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o advogado da parte requerida 

renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, conforme faculta o art. 112 

do Novo Código de Processo Civil.

Assim, em vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a 

intimação da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 

(vinte) dias, para que constitua novo patrono, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia.

Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’:

 "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária: (...)

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; (...)”

Após a intimação do réu, proceda-se à suspensão do processo pelo 

prazo de 20 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91558 Nr: 200-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade.Com efeito, 

EXPEÇA-SE alvará judicial dos valores penhorados em favor do credor, 

intimando-o para informar nos autos seus dados bancários, após 

preclusas as vias ordinárias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências....................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90855 Nr: 3090-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 86/6verso.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93598 Nr: 1608-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José Kaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Dressler Buss - 

OAB:5431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 50/51, a parte exequente requer a penhora do imóvel 

rural com a área de 884,3169 has, matriculado sob nº 7.725 – RGI da 

Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Da análise dos autos, verifico a existência de penhora de 04 (quatro) 

veículos (fl. 39).

A execução ajuizada em 27/06/2014, deu o valor à causa de R$ 

27.487,75.

Considerando que a execução já se encontra garantida através da 

penhora dos veículos, não é plausível o deferimento de nova penhora 

sobre bem imóvel do executado, sob pena de causar prejuízos 

excessivos ao devedor e configurar excesso de penhora.

 Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora do imóvel rural 

com a área de 884,3169 has, matriculado sob nº 7.725 – RGI da Comarca 

de São José do Rio Claro/MT.

Intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada dos autos, 

bem como informar caso queira adjudicar os bens penhorados.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111595 Nr: 3518-44.2016.811.0005

 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: Luiz Artur Mattioni, Benito Viecili Mattioni, Mariele Viecili 

Mattioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfhina Portiolli de Oliveira, Espólio de José 

Rodrigues de Oliveira, Hermezinda Belo Portiolli de Oliveira, Ivani Portiolli de 

Oliveira Pinheiro, Edivaldo Pinheiro, Idelsonso Portiolli de Oliveira, Itamar 

Portiolli de Oliveira, Rosemary Junqueira de Paula Oliveira, João Quirino da 

Silva Neto, Ivone Portiolli de Oliveira, Ione Portiolli de Oliveira, Ivete Portiolli 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pizzolato - 
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OAB:68.649-SP, Mayana Cristina Cristina Cardoso Chelles - 

OAB:308.662 SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27190 Nr: 1334-04.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda, 

Nelson Wilians & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alverinho Paulo Orth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacílio Peron - OAB:3.684-A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447-B/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença. 

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

e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

...................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92422 Nr: 862-85.2014.811.0005

 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: Sergio Afonso Mendes, Regina Celia Domingues 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Teodomiro Alves de Brito 

Filho, Silvana Rodrigues Santos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP, Sergio Afonso Mendes - OAB:OAB/SP 137.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos etc.

Nos termos o § 6º do art. 98, do CPC/2015 e o § 6º do art. 468 da CNGC 

(provimento 41/2016/CGJ), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao 

embargante, somente para conceder o direito ao parcelamento das custas 

e despesas processuais em 06 (seis) vezes.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3025 Nr: 223-34.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Lourival Alves de Brito

 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: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Aldorema Viana Reginato - OAB:3.500-B, Camila 

Cristiane Alves de Brito Lomas - OAB:OAB/SP 399.459, Rogério de 

Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

Intime-se o Banco do Brasil para juntar aos autos a Certidão de Casamento 

do devedor.

Após, voltem-me os autos conclusos para a análise do pedido de fl. 368.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11768 Nr: 1739-16.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Laerte de Souza, Edmar José de Souza, 

Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, INVALIDO A ARREMATAÇÃO, devendo os valores da 

arrematação serem devolvidos ao arrematante.Determino seja atualizada a 

avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 1.081, CNGC/MT.Depois 

de cumprida todas as formalidades legais para expropriação do bem 

certifique-se a Gestora, em seguida intime-se os leiloeiros para 

designarem a data da hasta pública.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94017 Nr: 1851-91.2014.811.0005

 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: Dejacy de Alcântara Augusto, Ademar Lino Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 182/183.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 2478-08.2008.811.0005

 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: Paulo Dreher, Helena Maria Castoldi Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Nelson Luiz Meneghetti, 

Gaspar Heck, Edileuza Nunes Meneghetti, Ruth Zhan, Annita Rehpam 

Zhan, Geralda Tonhon de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 263, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 95801 Nr: 2971-72.2014.811.0005

 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: Anderson Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Dias de Aguiar Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral nas decisões já constantes nos autos.

Intime-se a parte autora acerca do petitório de fls. 81/81verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 3460-12.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benilde Lourdes Vanni Lage, Rosane Lage Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januário de Almeida, Jorgete de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Carta Precatória conforme requerido em audiência de instrução 

e julgamento.

Aportando a missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes para 

apresentarem as razões finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89888 Nr: 2228-96.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Bergamasco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno Bergamasco - 

OAB:248.892/SP

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

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100906 Nr: 1875-85.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Ribas Marcondes, Celito Liliano 

Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 399/400, a parte exequente requer o levantamento 

dos valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada 

da penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 393/396). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 401.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 400.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 560-52.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Morales Pestano, LUIZ CARLOS 

MENGARDA, Leomar Dionísio Pedrini

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT, Michel Antonio Breda - OAB:16.990, Michell 

Antonio Breda - OAB:16.990

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação, bem como a unificação dos valores 

penhorados, no presente feito, para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100212 Nr: 1551-95.2015.811.0005

 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: Elton da Rocha Caetano, Carlito Caetano de Oliveira, 

Rosa Maria da Rocha Caetano

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

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Sanches Casati - 

OAB:OAB/MT 9.422, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara 

Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

Jair Carlos Criveletto - OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.258/262), interposto pelos 

requerentes contra a sentença proferida às fls. 243/256, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 
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foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

fls.243/256.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41118 Nr: 1991-04.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Franciscato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 345, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 322/328). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 343.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 345verso.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por sua 

advogada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100212 Nr: 1551-95.2015.811.0005

 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: Elton da Rocha Caetano, Carlito Caetano de Oliveira, 

Rosa Maria da Rocha Caetano

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

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Sanches Casati - 

OAB:OAB/MT 9.422, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara 

Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

Jair Carlos Criveletto - OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92637 Nr: 1025-65.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:OAB/MS 4.862, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655

 Intimação do Patrono do Autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da petição/depósito de fls. 226/227.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 1533-50.2010.811.0005

 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: Mozart de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:22131-A

 Intimação do Patrono do Requerido, para no prazo de 05 dias, efetuar o 

pagamento devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27501 Nr: 1535-93.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Santana Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Cotton Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT, Luciana Ramos Fernandes - OAB:12378/MT

 Intimação do Patrono do Autor, oara efetuar o pagamento da CERTIDÃO 

COMPROBATÓRIA DA CÍVIDA, bem como retirar no rpazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 1295-89.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimatra Máquina e Implementos Agrícolas 

Ltda, Sebastião Mendes Neto

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

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.110

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 665 Nr: 87-03.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito Correa

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.145.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94069 Nr: 1887-36.2014.811.0005

 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: Allianz Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme do Bonfim Blauth, Vilmar Rosin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:15.249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Marques Van Der 

Sand - OAB:OAB/MT 21.262, Fábio Valente - OAB:OAB/MT 8.116-B, 

Gabriela Cocco Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Jonas 

Henrique Scholl - OAB:OAB/MT 18.318-B, Pedro Gilmar Van der 

Sand - OAB:4207/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Intimação do Patrono das Partes, para que fique ciente do Ofício nº 

1096/2018 juntado as fls. 173 verso, onde informa que a CP relativa aos 

autos, foi distribuida , sob nº 1478-77.2017.811.0030 (Comarca de 

Nobres- MT) bem como que foi designada audiência de interrogatório a 

realizar-se no dia 27/07/2018, às 10:00h no edifício do fórum da Comarca 

de Nobres- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125908 Nr: 1174-22.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Administração de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrque Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawaski - OAB:15.729 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para que fique ciente da Certidão 

Negativa de fls. 22 verso, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2122 Nr: 54-81.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cavalheiro da Rosa, Olindo Stella, Miguel 

Alberto Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.486.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2107 Nr: 629-26.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Alves de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:10755, Pricilla Squinello Nogueira - OAB:11132

 Intimação do Patrono do Autor, para efetuar o pagamento da CERTIDÃO 

COMPROBATÓRIA DA CÍVIDA, bem como retirá-la no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93659 Nr: 1647-47.2014.811.0005

 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): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

RONDONÓPOLIS - MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123263 Nr: 96-90.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triade Comércio Transporte e Mineração Eireli-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Intimação do Patrono do Autor para querendo, se manifestar no prazo 

legal, acerca da impugnação de fls. 58/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92056 Nr: 570-03.2014.811.0005

 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: Aparecida Helena Torres de Carvalho, Erady Varela de 

Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erady Varela de Matos, Espólio de Salete 

Terezinha Silva de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, João Gabriel Silva Tirapelle - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para no prazo de 30 

dias,regularizar o polo passivo da demanda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122492 Nr: 4346-06.2017.811.0005

 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: Keila Anacleto de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Industrial Ltda, Fabiana 

Krohling de Souza, Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Luis Armando Maggioni - OAB:322.674 SP

 Intimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3348-43.2014.811.0005
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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: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:OAB/MS 4.862, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655

 Intimação do Patrono das Partes, para se manifestarem no prazo de 05 

dias, acerca do LAUDO PERICIAL de fls. 398/436.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124404 Nr: 575-83.2018.811.0005

 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: Dall´Igna S/A - Indústria e Comércio, Marrianna Dall´Igna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aerofito Comercio, Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurimar José Turra - 

OAB:17.305 PR, Elisio Apolinário Rigonato Chaves - OAB:22.006 PR, 

Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Mariano Bernardi 

- OAB:5052, Josemar Carmerino dos Santos - OAB:7072/MT, 

Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 Intimo o embargante para manifestar acerca da Contestação e 

documentos de fls. 317/399, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3590 Nr: 271-85.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Martins Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 05 dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94947 Nr: 2360-22.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 103, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7329 Nr: 670-80.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Izidoro Zulli, 

Josepha Colli Zulli, Nicola Cassani Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Silvio Zulli, 

Luzia Leonilde Lesse Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, 

Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o extrato da matrícula do 

bem imóvel que pretende ser penhorado.

Aportando o documento, DEFIRO o pedido de fl. 480.

Em seguida, proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel 

indicado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se 

o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Se no caso, tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra 

inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem 

como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel 

a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125849 Nr: 1156-98.2018.811.0005

 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: Marcos Martins Cardoso

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

Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Vieira Pinto Junior - 

OAB:305.687/SP, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por MARCOS 

MARTINS CARDOSO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI 

ARAXINGU, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 41/42, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 41/42 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos principais, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Via de consequência, cancelo a audiência designada para o dia 04 de 

julho de 2018, às 15h:00minutos

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20863 Nr: 38-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MS 6.611

 Vistos etc.
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De início, intimem-se os autores para juntar nos autos a Certidão de Óbito 

de Sócrates Gil Silveira Melo.

Aportando o documento, DEFIRO a substituição processual, onde figurará 

no polo ativo da demanda o Espólio de Sócrates Gil Silveira Melo, 

devidamente representado pela viúva meeira THELMA MORAES DE MELO 

e pelos seus herdeiros HIRAN VINICIUS MORAES E MELO, GIL VINICIUS 

MORAES E MELO, ANALISE MELO – representada pela sua genitora 

Elisabete Fernandes, ANA FLÁVIA MELO RIECHI – representada pelo 

genitor Marcor Jorge Riechi, MARCUS VINICIUS MELO RIECHI - 

representada pelo genitor Marcor Jorge Riechi e GUILHERME ASSAD 

MELO RIECHI, sendo os três últimos sucessores de Flávia Moraes de Melo.

Ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim de que a 

parte autora, seja sucedida pela viúva meeira e seus herdeiros.

Em seguida, vistas à parte requerida para manifestação em 15 (quinze) 

dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e intimem-se os autores para 

dar andamento no feito.

Após, conclusos, para ordenação e procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13913 Nr: 43-71.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Vistos etc.

De início, intimem-se os autores para juntar nos autos a Certidão de Óbito 

de Sócrates Gil Silveira Melo.

Aportando o documento, DEFIRO a substituição processual, onde figurará 

no polo ativo da demanda o Espólio de Sócrates Gil Silveira Melo, 

devidamente representado pela viúva meeira THELMA MORAES DE MELO 

e pelos seus herdeiros HIRAN VINICIUS MORAES E MELO, GIL VINICIUS 

MORAES E MELO, ANALISE MELO – representada pela sua genitora 

Elisabete Fernandes, ANA FLÁVIA MELO RIECHI – representada pelo 

genitor Marcor Jorge Riechi, MARCUS VINICIUS MELO RIECHI - 

representada pelo genitor Marcor Jorge Riechi e GUILHERME ASSAD 

MELO RIECHI, sendo os três últimos sucessores de Flávia Moraes de Melo.

Ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim de que a 

parte autora, seja sucedida pela viúva meeira e seus herdeiros.

Em seguida, vistas à parte requerida para manifestação em 15 (quinze) 

dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e intime-se os autores para 

dar andamento no feito.

Após, conclusos, para ordenação e procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5261 Nr: 255-68.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

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

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 Vistos etc.

De início, intimem-se os autores para juntar nos autos a Certidão de Óbito 

de Sócrates Gil Silveira Melo.

Aportando o documento, DEFIRO a substituição processual, onde figurará 

no polo ativo da demanda o Espólio de Sócrates Gil Silveira Melo, 

devidamente representado pela viúva meeira THELMA MORAES DE MELO 

e pelos seus herdeiros HIRAN VINICIUS MORAES E MELO, GIL VINICIUS 

MORAES E MELO, ANALISE MELO – representada pela sua genitora 

Elisabete Fernandes, ANA FLÁVIA MELO RIECHI – representada pelo 

genitor Marcor Jorge Riechi, MARCUS VINICIUS MELO RIECHI - 

representada pelo genitor Marcor Jorge Riechi e GUILHERME ASSAD 

MELO RIECHI, sendo os três últimos sucessores de Flávia Moraes de Melo.

Ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim de que a 

parte autora, seja sucedida pela viúva meeira e seus herdeiros.

Em seguida, vistas à parte requerida para manifestação em 15 (quinze) 

dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e intime-se os autores para 

dar andamento no feito.

Após, conclusos, para ordenação e procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80497 Nr: 2886-28.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV, EdQV, MBPV, AHM, CSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24.498 OAB/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Atente-se a Srª Gestora acerca do petitório de fl. 379.

Intime-se a parte autora para dar andamento no feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31266 Nr: 2029-21.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivia Najara Fornari Cenci - 

OAB:8.911 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fls. 267/269.

Designo audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2.018, às 

14h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12289 Nr: 219-84.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia de Fátima Fabri dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José de Miranda Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 210.

Intime-se a parte autora para informar se o acordo celebrado pelas partes 

foi cumprido.
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 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 496 Nr: 134-11.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Diamantino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello, Ademir Campos 

Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por COOPERATIVA AGRÍCOLA 

MISTA DIAMANTINO LTDA em face de IVETE TEREZINHA SALTON MELO e 

ADEMIR CAMPOS MELLO, todos devidamente qualificados nos autos.

Foi determinada a intimação da parte autora, via seu patrono, para dar 

andamento no feito, todavia, manteve-se inerte, e diante da inércia do 

procurador, foi determinada nova tentativa de intimação da parte autora, 

por edital, bem como pessoalmente, via AR no endereço descrito na inicial, 

nos termos do art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC, contudo, o AR 

devolvido constou que não existe o número (fl. 343).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relato.

DECIDO.

Determinada a intimação pessoal da parte requerente, nos moldes do art. 

art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC, para dar prosseguimento ao 

feito, o autor não fora encontrado no endereço constante nos autos.

 O art. 274, parágrafo único, do CPC dispõe que: “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.”

 Registro ainda, que a parte autora também foi intimada via edital (fl. 344).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Após as formalidades legais, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 627-90.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rossi Vilela Silva, Solange Torres 

Girardelli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107126 Nr: 1224-19.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, Elcio 

Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:OAB/PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de 

Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA LOPES - OAB:22388/O

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca do 1º e 2 º LEILÃO, com Certidão negativa de fls. 136/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90225 Nr: 2539-87.2013.811.0005

 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: Creonice Rosa Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ordália Brandespin de Nicer Rolon, Espolio de 

Juan Nicer Rolon, Carlos Nicer Brandespim Rolon, Renata Beatriz 

Brandespim Rolon, Juan Carlos Brandespin Rolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente das 

correspondências devolvidas de fls. 121/128 e se manifeste no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32674 Nr: 984-45.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca do 1º e 2 º LEILÃO, com Certidão negativa de fls. 381/382.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3026 Nr: 228-56.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Marcolin, Mauro Harter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itelvino Hoffman. - 

OAB:3.441/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da Atas Negativa (Leilões) de 

fls.318/319, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16508 Nr: 326-60.2003.811.0005

 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): Edilene Brambati

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca do Ofício nº 262/2018 da Caixa Econômica Federal, juntado às fls. 

267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33781 Nr: 1981-28.2007.811.0005

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

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes, Clovis Morales 

Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.190

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125091 Nr: 870-23.2018.811.0005

 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: Joviara Siqueira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Arari Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de 

Andrades - OAB:6730/MT

 Intimo o autor para impugnar a Contestação de fls.66/79, no prazo de 

10(dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41538 Nr: 2328-90.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlan Jessie de Oliveira Bolener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 2328-90.2009.811.0005 código 41538

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

EXECUTADO(A,S): Darlan Jessie de Oliveira Bolener

CITANDO(A,S): Requerido(a): Darlan Jessie de Oliveira Bolener, Cpf: 

01169736173, Rg: 2021500-2 SSP MT Filiação: Eronides Jessie de Oliveira 

e Marilene de Fatima Oliveira, data de nascimento: 14/07/1988, 

brasileiro(a), natural de Nobres-MT, casado(a), Endereço: lugar incerto e 

não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.202,38

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

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

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Exequente é credora da Executada da quantia de 

R$ 2.185,95 (atualizado até agosto de 2012), proveniente da emissão de 

05 (cinco) notas promissórias sem o devido pagamento.

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

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - 

Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 11 de julho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9355 Nr: 1708-30.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1708-30.1999.811.0005 código 9355

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Valdecir de Oliveira

PARTE RÉQUERIDA: José Domingos.

INTIMANDO: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO José Domingos., Cpf: 

33811954172 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), produtor rural., Endereço: 

lugar incerto e não dabido.

FINALIDADE: para constituir novo procurador nos autos, nos termos do 

art. 76, CPC/2015

 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, Marilza Aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 11 de julho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89087 Nr: 1433-90.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Nilton Rogerio Muriana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão de fls. 214.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1382-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves Boa Sorte Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1382-11.2015.811.0005 código 99719

AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): José Neves Boa Sorte Filho

EXECUTADO(A,S): José Basilio da Silva

CITANDO(A,S): Executados(as): José Basilio da Silva, Cpf: 26595816814, 

Rg: 331717888 SSP SP Filiação: Paulino Basilio da Silva e Maria Alcantara 

da Silva, data de nascimento: 13/10/1977, brasileiro(a), natural de Mata 

grande-AL, convivente, segurança, Endereço: lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.179,40

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 
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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 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Ação Monitória convertida em Titulo Executivo 

Judicial – onde o Autor é credor do requerido no valor R$ 9.179,40 

(atualizado até o dia 11/01/2016), decorrente da venda de um automóvel, 

representada pelos Títulos de créditos(cheques) de titularidade do 

Requerido, os títulos foram dados como parte do pagamento de um 

automóvel. Ocorre que os cheques não foram adimplidos, tendo voltado 

por falta de crédito na conta do Requerido.

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

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - 

Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 11 de julho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105464 Nr: 623-13.2016.811.0005

 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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelita Distribuidora de Alimentos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 74.627, 

JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - 

OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 623-13.2016.811.0005 código 105464

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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

PARTE RÉQUERIDA: Zelita Distribuidora de Alimentos Ltda ME

CITANDO: Requerido(a): Zelita Distribuidora de Alimentos Ltda Me, CNPJ: 

14417367000110, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA (acima qualificada) que 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente da 

presente ação e querendo apresente resposta , no prazo legal.

RESUMO DA INICIAL: A Requerente foi intimada pelo 2º Serviço Notarial e 

Registral Capistrano de Diamantino , quanto a um protesto de uma DMI 

2134, vencida em 20/01/2016, com valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) e 

com custas de R$ 145,57.Nunca houve compra ou recebimento de 

produtos pela autora em relação à requerida neste valor. O apontamento 

de protesto é indevido, pois nunca a requerente comprou ou recebeu 

mercadoria da requerida no valor apontado, sendo tal fato fruto de total 

desorganização da requerida, trazendo inúmeros prejuízos a requerente 

que negocia com diversas empresas no Brasil.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fls. 

70/71.Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in albis" o 

prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado 

por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se 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, Marilza Aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 11 de julho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105464 Nr: 623-13.2016.811.0005

 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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelita Distribuidora de Alimentos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 74.627, 

JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - 

OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que proceda a retirada do 

EDITAL DE CITAÇÃO, no prazo de 05 dias, para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92337 Nr: 798-75.2014.811.0005

 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: Alberto Alves Versalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Itaú BMG Consignados S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Intimo o autor para impugnar a Contestação de fls.124/152, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28603 Nr: 112-64.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação do Patrono do Autor, para que no prazo de 05 dias, assine o 

Auto de Adjudicação de fl.246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 1636-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Patrícia Biondo - 

OAB:51.346/RS, Renata Izaura da Silva Cavallari - OAB:6507, Renata 

Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6057 / MT, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 223, 

no prazo de 05(cinco) dias .
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94033 Nr: 1862-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Rodrigues de Mesquita, Eva Maria 

Rodrigues de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 150, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99242 Nr: 1209-84.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Recanto do Alto Ltda, Zenilda Correa 

Pinto, Cristiane Correia Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 105, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2355-44.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. Comércio de Combustível Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacobowski Geier 

- OAB:3437, Tássia de Azevedo Borges Torres - OAB:12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 144, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97607 Nr: 411-26.2015.811.0005

 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 - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 124, no prazo 

de 05(cinco) dias

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96879 Nr: 81-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson França dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Processo n. 81-29.2015.811.0005

Cód. 96879

DESPACHO

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 232, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público e à advogada constituída.

 Após, tornem-se os autos conclusos.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 03 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112041 Nr: 3734-05.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Antonio da Silva, Emerson Lopes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 09 de julho de 2018, às 14h20min.

Código n. 112041

Autos n. 3734-05.2016.811.0005

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Fabrício Antônio da Silva e Emerson Lopes de Oliveira

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; os réus Fabrício Antônio da 

Silva e Emerson Lopes de Oliveira; o advogado de defesa, Dr. Marcos 

Wagner Santana Vaz.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Após, realizou-se 

a inquirição das testemunhas Luiz Carlos Vieira, Fortunato Gomes da 

Silva, Diogenes Ferreira Lima Junior e Laura Patrícia Franca, nesta ordem. 

O Ministério Público manifesta interesse na oitiva das demais testemunhas 

e pugna por vista dos autos para apresentação do endereço atualizado 

da(s) vítima(s). Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Defiro o pedido. Dê-se vista ao Ministério Público. Empós, 

volte-me concluso para designar audiência de continuação. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _______ 

Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Fabrício Antônio da Silva

Réu

 Emerson Lopes de Oliveira

Réu

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105708 Nr: 715-88.2016.811.0005

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Pacheco 

Castanho - OAB:20.230/O, Silvia Pacheco Castanho - OAB:15680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Novacki Boeira - 

OAB:63698 PR

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 5 de julho de 2018, às 14h00min.

Código n. 105708

 Autos n. 715-88.2016.811.0005

Requerente: Michele Cassia Bornhold Calichio

Requerido(a): Sérgio de Almeida Calichio
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I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; a requerente Sra. 

Michele Cassia Bornhold Calichio; a advogada da requerente Dra. Silvia 

Pacheco Castanho; o requerido Sérgio de Almeida Calichio, neste ato 

representado por Roberto Berttoni Cidade; o advogado do requerido, Dr. 

Mauro Luís Timidati.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. O MM. Juiz 

indagou às partes quanto à possibilidade de acordo, contudo não foi 

possível a formulação de acordo neste momento. Após, realizou colheu-se 

o depoimento pessoal da requerente. O advogado do requerido pugnou 

pela juntada de procuração com poderes especiais para terceiro 

representar o requerido. Registre-se que a gravação observou o disposto 

no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. A priori, defiro o pedido de juntada da procuração e determino 

a expedição de carta precatória para colher o depoimento do requerido. 

Com a chegada da carta precatória devidamente cumprida, dê-se vista ao 

Ministério Público. Empós, volte-me concluso. Às providências.” NADA 

MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata 

por mim redigida e saem intimados, _______ Katiele Carriel, Assessora de 

Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Michele Cassia Bornhold Calichio

Requerente

Silvia Pacheco Castanho

Advogada da requerente

Sérgio de Almeida Calichio

Requerido

Repres. por Roberto Berttoni Cidade

Mauro Luís Timidati

Advogado do Requerido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116905 Nr: 1741-87.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Guimarães de Matos Junior, Nilton 

Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia nos seguintes termos: a) Condeno o acusado MANOEL 

GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR pela prática dos crimes descritos no 

artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e artigo 288, parágrafo único, do Código 

Penal, na forma do artigo 69, caput, todos do CP;b) Condeno o acusado 

NILTON CARLOS DE LIMA pela prática do crime descritos no artigo 157, 

§2º, incisos I, II e V do Código Penal; e c) Absolvo o acusado NILTON 

CARLOS DE LIMA pela prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo 

único, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma 

legal, passo à dosimetria da pena.3.1. DO ACUSADO MANOEL 

GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR (Artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do CP). 

(...), torno a pena concreta e definitiva em desfavor de MANOEL 

GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR, no patamar de 07 (sete) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão com pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (...) 

.3.1.4.REGIME INICIAL (...) FIXO o REGIME PRISIONAL DE INÍCIO FECHADO, 

haja vista a reincidência do réu MANOEL GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR. 

O acusado MANOEL GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR não poderá recorrer 

em liberdade, já que a base empírica utilizada para sustentar a prisão 

preventiva continua presente e, agora, com muito mais veemência.(...) 

.3.2.DO ACUSADO NILTON CARLOS DE LIMA (Artigo 157, §2º, incisos I, II 

e V, do CP). (...) Na terceira fase, concorre causa de aumento de pena 

prevista no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP, razão pela qual aumento 

em 1/2 e passo a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão com o pagamento 

de 15 (quinze) dias multa. (...). 3.2.2.REGIME INICIAL (...) FIXO o REGIME 

PRISIONAL DE INÍCIO SEMIABERTO, haja vista o quantum da pena 

estabelecida em desfavor do acusado NILTON CARLOS DE LIMA. 

Considerando a inexistência de estabelecimento prisional apto a aplicar as 

regras do regime semiaberto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DO ACUSADO, que por ocasião da audiência admonitória será 

admoestado quanto às condições. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124324 Nr: 536-86.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossana Patricia Tavares Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulysses Ribeiro - 

OAB:5464/MT

 Código n. 124324

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que nos dias 12 e 13 de julho de 2018, a convocação do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, participarei do III Encontro dos 

Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC’s, a ser realizado na 

Capital do Estado, resolvo REDESIGNAR a audiência para o dia 09 de 

agosto de 2018 às 17h35.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Diamantino /MT, 10 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 Código n. 116674

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que nos dias 12 e 13 de julho de 2018, a convocação do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, participarei do III Encontro dos 

Juízes Coordenadores e Gestores dos CEJUSC’s, a ser realizado na 

Capital do Estado, resolvo REDESIGNAR a audiência para o dia 08 de 

agosto de 2018 às 17h15.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Diamantino /MT, 10 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44057 Nr: 721-08.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 Ante o exposto, com fundamento no art. 110 c/c 109, IV, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade de JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA DUARTE, em razão da prescrição da pretensão executória. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE, devendo ser posto em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso.Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via 
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recursal, certifique-se e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 10 

de julho de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 (...)JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o 

réu RICARDO SOUZA MIRANDA, pela prática do crime descrito no artigo 

157, §2º, I e II na forma do artigo 70 do Código Penal. (...) À vista das 

circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 

(cinquenta e três) dias multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não 

há agravantes ou atenuantes, assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão com pagamento de 53 (cinquenta e 

três) dias-multa. Na terceira fase, concorre às causas de aumento de 

pena prevista no art. 157, §2º, inciso I e II, do CP, razão pela qual utilizo 

uma (art.68, CP) e aumento em 1/3 a pena, por consequência, passo a 

fixa-la em 6 (seis) anos de reclusão com pagamento de 70 (setenta) 

dias-multa. Ausentes causas de diminuição de pena. 3.1. Do concurso 

formalConsiderando que o agente, mediante uma ação dolosa praticou três 

crimes contra vítimas diversas, aplico a pena acima dosada, aumentando 

em 1/2 (metade), passando a fixá-la DEFINITIVAMENTE EM 9 (NOVE) 

ANOS DE RECLUSÃO COM O PAGAMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) 

DIAS-MULTA.3.2. Valor do dia-multaFixo o dia-multa no valor de 1/30 (um 

trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso.3.3. Regime 

inicialEstabeleço o regime INICIAL FECHADO.3.3. Substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito ou suspensão condicional da 

penaDeixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44 do CP, bem como a suspensão condicional 

da pena, ante o quantum da pena(...) RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108736 Nr: 1917-03.2016.811.0005

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Dilma da Conceição Araújo, 

Carlos Eduardo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Certifico que os Embargos de Declaração acostado ás fls. 259/263 foi 

protocolado tempestivamente. Certifico ainda que, impulsiono o presente 

feito, abrindo vista do mesmo à parteRequerido para ciência e 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121938 Nr: 4075-94.2017.811.0005

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Processo n. 4075-94.2017.811.0005

Cód. 121938

DESPACHO

Vistos etc.

 Extraia-se cópia das decisões proferidas no presente feito e junte-se nos 

autos nº. 333-27.2018.811.0005 – Código nº. 123804, em apenso.

 Após, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104368 Nr: 301-90.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Alves Siqueira - 

OAB:6217/MT, Leonardo Pio da Silva Campos - OAB:7202/MT, 

Ligimari Guelsi - OAB:12582/O, Ministerio Publico do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Claudia Alves Siqueira - OAB:6217/MT, 

Ligimari Guelsi - OAB:12582/O, Michelle Marie de Souza - OAB:OAB 

9439-A, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 Intimação do Patrono do denunciado para que fique ciente da Carta 

Precatória devolvida de fls. 1712/1715, e se manifeste no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 1120-71.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Magalhães Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da petição de fls. 

224/226 e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88157 Nr: 446-54.2013.811.0005

 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: JAdMS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Izabelle 

Epifanio - OAB:19915/O, Jorge Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do OFÍCIO nº 

426/2018 do 1º Serviço Registral de Diamantino - MT, juntado às fls. 

107/108, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86424 Nr: 2038-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicio Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para que fique ciente da petição de 

fls. 205/206, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite
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 Cod. Proc.: 115384 Nr: 1017-83.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Intimação do Patrono do Reeducando, para que fique ciente da decsão de 

fls.71, abaixo transcrito:Código n. 115384-DESPACHO-Vistos, 

etc.considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 24 de julho de 2018, às 

16h:30min. Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. Às 

providências.Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.RAUL LARA LEITE-Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111683 Nr: 3567-85.2016.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do laudo pericial de 

fls. 48/51, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105681 Nr: 704-59.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Araújo Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP 179.299

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da Carta Precatória 

devolvida de fls.66/70, e se manifeste no prazo de 05 dias, acerca da 

certidão negativa de fls. 70.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010303-80.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: NAYANE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. 1. O art. 134 

do CPC, no capítulo referente ao incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, determina que o incidente deverá ser autuado em 

apenso, e não por meio de petição nos autos principais. 2. Além disso, 

para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação aos sócios da empresa executada, deverá o interessado 

providenciar a juntada de certidão simplificada da empresa de acordo com 

o seu registro na Junta Comercial, bem como cópia do último ato societário, 

indicando nome, CPF e o endereço dos sócios da empresa para citação, 

vez que o art. 135 do CPC determina a citação dos sócios para 

instauração do contraditório, devendo o interessado cumprir todos os 

requisitos legais para o deferimento de seu pedido de instauração do 

incidente. 3. Assim, tendo em vista que a parte reclamante não cumpriu os 

requisitos necessários para a apreciação e deferimento do pedido, 

indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 

4. Nada sendo requerido em 20 dias, conclusos para extinção por 

ausência de bens penhoráveis. Intime-se. Diamantino, 09 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011035-66.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011035-66.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: PAULO LIMA DA SILVA FILHO 

EXECUTADO: JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA 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, 

indicando bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de julho de 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. Intime-se a parte executada quanto ao pedido de id. 14050586, 

no prazo de 05 dias. Havendo manifestação, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste requerendo as medidas pertinentes ao caso 

também no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-61.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR DA SILVA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (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 DESPACHO Processo: 

8010410-61.2015.8.11.0005. REQUERENTE: LAUDENIR DA SILVA VITOR 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente sobre a 
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petição da executada de id. 14050484, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. 

Diamantino, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AQUEME MANTOVANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000895-53.2017.8.11.0005. REQUERENTE: AQUEME MANTOVANI 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1 – Em razão da 

penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a 

parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de julho de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-59.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010048-59.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 1 – Em razão da penhora online de 

dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, 

por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. 

JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 

1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura 

do auto de penhora ou de sua redução a termo, com posterior intimação 

da parte executada para, querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe 

o conhecimento da exata identificação do bem sobre o qual recaiu a 

constrição. 2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado de 

penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta-corrente do devedor, sendo desnecessária 

diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da operação 

realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e 

se foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o 

procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos princípios da 

instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade 

sem prejuízo). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. 

(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de julho de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010120-56.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MILLIS FIGUEIREDO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRA FINANCEIRA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010120-56.2009.8.11.0005. EXEQUENTE: VERA MILLIS FIGUEIREDO 

ANDRADE EXECUTADO: SAFRA FINANCEIRA S.A Vistos. 1 – Em razão da 

penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a 

parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 
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adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de julho de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8015114-88.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINO MANOEL DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015114-88.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: PARTICULAR COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: ROSINO MANOEL DE ARRUDA 

Vistos, etc. O bloqueio online via bacenjud restou infrutífero, no entanto, 

em pesquisa ao sistema renajud foi encontrado um veículo em nome do 

executado. Assim, intime-se a parte exequente para que informe se 

possui interesse na adjudicação do veículo, indicando o endereço que 

este possa ser encontrado, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 

10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010153-41.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MANTOVANI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010153-41.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: FABIO MANTOVANI DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Tendo em vista a 

alegação da parte exequente de que há divergência nas datas informadas 

pelas parte executada quanto ao dia em que ocorreu o efetivo 

cancelamento/suspensão dos serviços de internet, defiro o pedido da 

parte exequente para realização de novos cálculos quanto ao dano 

material que entende devido, no prazo de 05 dias, razão pela qual 

postergo a análise dos embargos à execução para após a apresentação 

dos cálculos pelas partes Com a apresentação dos cálculos nos autos 

pela parte exequente, intime-se a parte executada para que se manifeste 

no prazo de 05 dias. Após, concluso para análise dos embargos. 

Cumpra-se. Diamantino, 09 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-46.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (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 DESPACHO Processo: 

8010411-46.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JONAS NONATO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente sobre a 

petição da executada de id. 14042648, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. 

Diamantino, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-54.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (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 DESPACHO Processo: 

8010307-54.2015.8.11.0005. REQUERENTE: RAMON DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Manifeste-se a parte exequente 

sobre a petição da executada de id. 14042730, no prazo de 10 dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISINALVA CALIXTO DE SALES (REQUERIDO)

 

Certifico que nesta data envio intimação para o patrono da parte autora 

para apresentar o valor atualizado do débito, para cumprimento da decisão 

ID 12738696

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-07.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSVALDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010573-07.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MANUELA DAYANNE 

ARAUJO DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA REQUERIDO: ANTONIO 

ALVES NOGUEIRA Processo: 8010573-07.2016.8.11.0005. REQUERENTE: 

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA 
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REQUERIDO: ANTONIO ALVES NOGUEIRA Vistos, etc. 1 - Acolho a 

justificativa apresentada pela patrona da parte autora. 2 - Redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de agosto às 10h00min.. 

3 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando 

no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 - As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 09hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-07.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSVALDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010573-07.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MANUELA DAYANNE 

ARAUJO DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA REQUERIDO: ANTONIO 

ALVES NOGUEIRA Processo: 8010573-07.2016.8.11.0005. REQUERENTE: 

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA 

REQUERIDO: ANTONIO ALVES NOGUEIRA Vistos, etc. 1 - Acolho a 

justificativa apresentada pela patrona da parte autora. 2 - Redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de agosto às 10h00min.. 

3 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando 

no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 - As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO VITALINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

ROSEANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADVANIO LEOCADIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE Intimação para o advogado da parte 

Promovente, acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 

08/11/2017 às 09hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara 

– Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON EVANGELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO VITALINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

ROSEANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADVANIO LEOCADIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001230-72.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADALBERTO VITALINO DE 

MORAES REQUERIDO: MARCOS DOS SANTOS SILVA, ROSEANE DOS 

SANTOS, ADVANIO LEOCADIO DA SILVA Vistos, etc. 1 - Converto o 

julgamento em diligência para oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 03 de agosto de 2018 às 11h00min. 3 

- Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-93.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010425-93.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Diante da justificativa apresentada nos 

autos, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

agosto de 2018, às 16h00min. 2 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 03 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011020-05.2010.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

ARI GALESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER PUPULIN (EXECUTADO)

ELZA SALETE GUYSS PUPULIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011020-05.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ARI GALESKI EXECUTADO: 

ELZA SALETE GUYSS PUPULIN, WANDER PUPULIN Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Primeiramente, é importante esclarecer que em que pese a Sra. Gestora 

tenha certificado a intempestividade dos embargos, verifica-se que o 

recurso é tempestivo, haja vista que a r. sentença foi disponibilizada no 

dia 20.06.2018 e publicada no diário oficial nº. 10279 em 21.06.2018. 

Assim, considerando que no dia 22.06.2018 houve ponto facultativo e os 

prazos foram suspensos em virtude do jogo da seleção brasileira na copa 

do mundo, o prazo para oposição dos embargos iniciou-se no dia 

25.06.2018 e o embargante protocolou o presente recurso em 28.06.2018, 

portanto, tempestivo. 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 caso em tela, a parte embargante 

argumenta que houve contradição e omissão na sentença que julgou 

extinto a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis da 

parte executada. Argumenta que a contradição existe uma vez que há 

imóvel passível de penhora em nome dos executados, inclusive, consta na 

matrícula deste imóvel averbação informando a existência da presente 

execução. Por outro lado, sustenta que há omissão na sentença haja vista 

que não houve análise do pedido formulado de novo bloqueio via sistema 

BACENJUD. Sem delongas, com razão o embargante quanto ao ponto 

contraditório. Isto porque, verifico que de fato há imóvel registrado em 

nome dos executados, o que foi informado pelo embargante nos autos, 

além disso, observo que o embargante providenciou a averbação da 

presente execução para conhecimento de terceiros na matrícula do 

imóvel, id. 3749264 - Pág. 3. Portanto, vislumbra-se que o embargante 

insistiu na penhora de valores, conforme o a ordem do art. 835 do Código 

de Processo Civil, por considerar tal medida mais vantajosa e não por 

inexistir outros bens passíveis de penhora, razão pela qual o julgado deve 

ser reformado nesse ponto. No que concerne ao ponto omisso, é de se 

registrar que apesar de não haver vedação à reiteração de pesquisas 

pelo sistema BACENJUD, o deferimento desse pedido dever ser pautado 

no princípio da razoabilidade com o fito de se evitar a perpetuação do 

processo no tempo, ainda mais se tratando de demanda que tramita no 

Juizado Especial onde prevalece o princípio da celeridade processual. No 

entanto, considerando que a última ordem de bloqueio pelo bacenjud foi 

realizada no ano de 2015 e, havendo possibilidade de que uma nova 

tentativa possa ser bem sucedida, é medida adequada a realização de 

nova ordem, Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração, e via 

de consequência REVOGO a sentença proferida nos autos, com o fito de 

sanar os vícios existentes. Assim, intime-se a parte exequente para que 

apresente a matrícula atualizada do imóvel em nome dos executados, no 

prazo de 05 dias, bem como informe se possui interesse da adjudicação 

do mesmo requerendo as medidas necessárias. Ainda, defiro o pedido de 

bloqueio online, devendo processo retornar ao Gabinete para juntada do 

resultado, no prazo de 5 dias úteis até que se processe a ordem junto ao 

Banco Central, a contar da presente decisão. Quanto ao pedido de buscas 

pelo INFOJUD, indefiro, eis que já houve pesquisa no supracitado sistema, 

encontrando-se as informações arquivadas em pasta própria junto à 

Secretaria do Juízo em razão do sigilo, podendo o embargante, caso 

queira, ter acesso. Intimem-se as partes da presente decisão. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-89.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREA PEREIRA 15804987879 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OGNIBENE E ROSSETO LTDA-ME (CLARA JEANS) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

 

Certifico que envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

quanto o prosseguimento do feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012034-53.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DIAS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Certifico que envio intimação para o patrono da parte autora para 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012598-32.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DIAS DUARTES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARINTINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que envio intimação para o patrono da parte autora para 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012298-02.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILOR PINHO TAQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012298-02.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: NEILOR PINHO TAQUES Vistos, 

etc. Considerando o imenso lapso temporal ocorrido entre a última petição 

até a presente data, intime-se a parte exequente para que atualize o débito 

e, após, conclusos para bloqueio online. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

28 de julho de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001125-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADILSON ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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, 09 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001449-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001449-85.2017.8.11.0005. AUTOR: ODILON ROSBACH DE SOUZA RÉU: 

MEIO PRECO CALCADOS 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, 09 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012467-91.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) (EXEQUENTE)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012467-91.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL 

S/A), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP 

EXECUTADO: MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN Vistos, etc. 

Trata-se de impugnação ao cumprimento de julgado proposta pela parte 

executada, argumentando excesso na execução, haja vista que os 

cálculos apresentados pelos exequentes demonstram a incidência de 

juros moratórios desde a propositura da ação. Decido. Sem delongas, 

assiste razão à impugnante. No caso em apreço, vislumbra-se que a ação 

foi julgada improcedente pelo Juízo singular, id. 3750235 - p. 1/7 sem a 

condenação de custas e honorários a teor do disposto no artigo 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Inconformada com o resultado da sentença, a parte 

executada interpôs recurso inominado, momento em que seu pedido de 

gratuidade foi indeferido e o recurso conhecido e não acolhido, tendo sido 

consequentemente condenada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa, id. 

3750364 - Pág. 1/2, ficando o referido acórdão silente quanto a incidência 

dos juros. Em virtude da pluralidade de advogados sucumbentes, foi 

determinado o pagamento da verba honorária na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) do valor da condenação (10% sobre o valor 

corrigido da causa), ocasião em que ambos apresentaram os cálculos 

para o cumprimento do julgado. No entanto, em observância aos 

supracitados cálculos, infere-se que os exequentes os formularam com a 

incidência de juros moratórios desde a propositura da ação, o que é um 

equívoco. Isto porque, apesar do acórdão não mencionar a partir de 

quando deveria incidir os juros, os cálculos como foram apresentados 

pelos exequentes são excessivos, haja vista que naquele momento 

(propositura da ação), a parte executada sequer estava em mora. Assim, 

considerando que o litígio trata-se de cumprimento de julgado visando o 

recebimento de honorários sucumbenciais arbitrados pela Turma Recursal, 

a medida mais correta ao caso concreto é que a incidência de juros 

moratórios se dê a partir do transito em julgado do acórdão que condenou 

à executada ao pagamento. Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso também se posicionou, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA 

A IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DO DEVEDOR – ERRO MATERIAL NOS 

CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA 

– PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

FIXADOS NA SENTENÇA EM PERCENTUAL – TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS 

MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NOVO PRAZO 

PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E PAGAMENTO 

DO DÉBITO DA APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ATUAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.O erro material em cálculo de 

liquidação de sentença é questão de ordem pública e não está sujeito à 

preclusão, motivo pelo qual pode ser revisto a qualquer momento, inclusive 

de ofício, de modo a evitar possível enriquecimento sem causa de uma das 

partes. Se os honorários arbitrados na sentença fora em percentual sobre 

o valor da causa, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento 

da ação (Súmula 14 do STJ) e os juros a partir do trânsito em julgado da 

decisão. Diante da ausência de vício com relação à intimação da decisão 

para impugnar o cumprimento da sentença e/ou efetuar o pagamento, não 

há que se falar em reabertura do prazo em razão da entrada em vigo do 

novo código de processo civil. Preclusão temporal configurada. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

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

Isto porque, somente a partir de transitada em julgado a referida decisão 

judicial é que nasce a obrigação da parte sucumbente satisfazer a verba 

honorária devida à parte vencedora, incorrendo em mora a partir deste 

momento até que se efetive o pagamento. Ademais, em análise do cálculo 

apresentado pela parte executada, vislumbra-se que este se encontra 

correto, uma que vez que utilizou o INPC como índice de correção 

monetária desde o ajuizamento da ação, conforme prevê a súmula 14 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aplicou juros moratórios a partir do 

trânsito em julgado do acórdão com a multa de 10% (dez por cento) já 

inclusa no cálculo pelo não pagamento voluntário. Diante do exposto, 

ACOLHO a impugnação da parte executada. Assim, considerando que 

houve o depósito do valor conforme o cálculo apresentado pela 

executada, e tendo em vista que há dois sucumbentes, expeçam-se 

alvarás de levantamento na monta de R$ 2.429,12 (dois mil quatrocentos e 

vinte e nove reais e doze centavos) para os advogados do Banco 

Santander S/A e o valor de R$ 2.429,12 (dois mil quatrocentos e vinte e 

nove reais e doze centavos) para os advogados da empresa Pirâmide 

Móveis e Decoração. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

não havendo interposição de recurso, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 09 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença 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)
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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 SENTENÇA Processo: 

1000047-66.2017.8.11.0005. REQUERENTE: KELLY FERNANDA DE 

CARVALHO OURIVES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

Dispensado o relatório conforme autoriza o artigo 38 da Lei 9.099/99. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 

corrigir erro material, conforme se infere do artigo 1.022 do CPC. Vejamos: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pelo embargante em face da decisão que recebeu o 

recurso inominado interposto pela parte Requerida, sob o argumento de 

que o comprovante de pagamento do preparo recursal foi juntado fora do 

prazo de 48 horas, pugnando assim pelo reconhecimento da deserção. Em 

análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante, haja vista 

que apesar do recurso inominado ter sido interposto dentro do prazo legal, 

id. 11051877, o comprovante de recolhimento do preparo recursal 

somente foi juntado aos autos três dias após a juntada do recurso, id. 

11078075, ou seja, após transcorrido o prazo de 48 horas. Nesse ponto, o 

ENUNCIADO nº 80 do FONAJE é claro ao estabelecer que o recurso será 

julgado deserto caso não haja o recolhimento integral do preparo bem 

como sua respectiva comprovação dentro do prazo legal, vejamos: 

ENUNCIADO nº. 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII 

Encontro Maceió-AL). Além disso, quanto ao tema o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso também já se posicionou, vejamos: MANDADO DE 

SEGURANÇA - ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO - OCORRÊNCIA - JUNTADA DO 

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO 

LEGAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO - ORDEM DENEGADA. 

É manifestamente escorreita a decisão que nega seguimento ao Recurso 

Inominado em razão da deserção, quando a juntada do comprovante do 

recolhimento do preparo se deu fora do prazo estipulado pelo art. 42, § 1º, 

da Lei n.º 9.099/95. (MS 105388/2010, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 

26/04/2011) Assim, considerando que o prazo de 48 horas é contado de 

minuto a minuto, conforme dispõe o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95, é de 

rigor o reconhecimento da deserção do recurso interposto. Ante ao 

exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reconheço a DESERÇÃO 

do recurso inominado interposto pela parte Requerida, id. 11051877. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Cumpra-se. Diamantino, 10 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000696-94.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROGERIO FRANCISCO 

ADVERSI REQUERIDO: GABRIEL GOMES PEREIRA 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”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração objetiva alterar o resultado da decisão que 

indeferiu o pedido de tutela inibitória em virtude da ausência de requisitos 

indispensáveis, o que é inadmissível. 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). É que na atual fase processual não 

há como acolher o pedido de tutela antecipada, até porque poderia 

embaraçar a instrução do inquérito policial, o que é absolutamente vedado 

em juízo provisório, sem maiores elementos probatórios, podendo o 

interessado trancar o inquérito na estreita via do HC, se for o caso e 

presentes os requisitos legais. Assim, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMARGO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000141-77.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE CAMARGO RIBAS 

REQUERIDO: COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte autora ajuizou esta reclamação, pugnando 

pelo deferimento de danos materiais e morais em decorrência do suposto 

protesto indevido, conforme certidão positiva coligida no processo. 

Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, embora anteriormente citada de forma pessoal, 

conforme se extrai do id. 13346521, p. 4, razão pela qual decreto a sua 

revelia para indenizar a parte autora pelos danos morais decorrentes do 

evento. De acordo com a documentação juntada aos autos, a autora 

demonstrou que pagou o boleto de número 79087, no valor de R$ 233,63 
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dentro do prazo previsto, que tinha como data de vencimento o dia 

15.01.2018, em favor de A VETERICAMPO NORTELÂNDIA, contudo, 

mesmo tendo realizado o pagamento de forma tempestiva, verifica-se 

através da certidão positiva de protesto anexa que o autor teve seu nome 

protestado pela referida dívida em 01.02.2018. Ressalte-se que no 

presente caso o dano moral ocorre in re ipsa, conforme jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA 

QUITADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 

54/362/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 

1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a 

responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora 

a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, 

nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. (Ap 108950/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) No 

entanto, no que se refere aos danos morais, tendo em vista os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o montante requerido, 

conforme a fundamentação que segue: Verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Logo, 

tendo em vista a fundamentação delineada e, ainda, considerando a 

capacidade econômica da parte requerida que é empresa de pequeno 

porte, reduzo a indenização normalmente fixada por este juízo para 

condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

sob a rubrica de danos extrapatrimoniais. Diante do exposto, ratifico a 

tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade da dívida protestada; e, 

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 09 de julho de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000439-69.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANGELA DE LIMA NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada 

(id. 13876206), fato que, consequentemente, importa em extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 09 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINERE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000126-11.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JUCINERE FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MENDES CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001254-03.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARINES MENDES CAMILO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte reclamante não compareceu na Audiência de Conciliação, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001295-67.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DIMA PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Na peça inicial a 

parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente 

lançada pela reclamada no valor, razão pela qual pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas 

não só da cessão realizada com aquela instituição financeira, como 

também do negócio jurídico originário que ensejou a negativação do CPF 

da parte promovente. Rejeito as preliminares de inépcia da petição inicial e 

má-fé da autora, eis que as preliminares foram sustentadas com questões 

afetas ao mérito, que serão objeto de análise no tópico seguinte. 

Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que 

as demais pendências financeiras do autor estão sendo discutidas 

j u d i c i a l m e n t e  d e  a c o r d o  c o m  o s  p r o c e s s o s  n º . 

1001294-82.2017.8.11.0005 e 1001296-52.2017.8.11.0005, em trâmite 

nesta Comarca, não sendo possível presumir a legitimidade das anotações 

até o trânsito em julgado das sentenças proferidas nos referidos autos. 

Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. A parte reclamada 

comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida através dos 

documentos apresentados em conjunto com a contestação. Dos autos, 

ressai que a parte reclamada comprovou que o autor possuía e utilizava 

cartão de crédito cartão de crédito COMPCARD sob o nº 

6280-xxxxx-xxxxx-2012, bem assim apresentou diversas faturas 

encaminhas para o autor desde o ano de 2012. Nota-se, inclusive, que a 

ré apresentou nos autos a fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito, 

com vencimento em (id. 13552886, p.8), sem a respectiva baixa. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços 

pelo autor, bem como a existência da dívida em relação à parte 

requerente, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, tendo a promovida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, que não apresentou argumentos ou documentos 

plausíveis a afastas as provas de inadimplência coligidas pela ré, de forma 

que improcede o pedido inicial. Assim, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o 

reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Ainda, condeno a parte reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de três salários 

mínimos, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81, §2º, do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro no 

patamar de três salários mínimos. Revogo os benefícios da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001493-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001493-07.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EDSON PEREIRA FREITAS DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. De início, postergo a apreciação das 

questões preliminares suscitadas pela requerida, eis que estão 

fundamentadas com matéria afeta ao mérito da ação. Primeiramente, 

registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que 

os documentos juntados no presente feito são suficientes para uma 

decisão segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 
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negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto à 

requerida, e que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, 

que a ré seja condenada à reparação dos danos decorrentes da 

inscrição, a retirar as informações negativas junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e a declaração da inexistência do débito. Dispenso a 

necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação 

da ré de apresentar as provas não só da cessão realizada com aquela 

instituição financeira, como também do negócio jurídico originário que 

ensejou a negativação do CPF da parte promovente. Passo a julgar o 

mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento de débito 

contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de direitos de 

operações e outras avenças do Banco do Brasil, conforme documentação 

acostada em defesa, na qual demonstrou a origem do contrato inscrito no 

SPC/SERASA (empréstimo através de cartão bancário), sendo que a 

autora contraiu 24 parcelas para a quitação do negócio (id. 13482446). 

Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do débito 

negativado no valor de R$ 1.138,42, referente a dívida efetivada pela 

autora na instituição financeira que cedeu os direitos sobre a dívida à ora 

requerida. Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de haver 

quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo credor 

(cessionário). Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, 

não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé no equivalente a um 10% do valor da causa a ser revertido em 

favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo 

Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios aos quais arbitro no patamar de 10% do valor da 

causa. Revogo os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000434-47.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO CORREIA PRADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar 

de ausência de documento indispensável para a propositura da ação, vez 

que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado no SCPC 

através de extrato extraído do site Boa Vista, não sendo indispensável 

extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, sendo que, ademais 

a ré não afastou a veracidade da consulta anexada no id 12850457, p.6. 

Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada de diversos prints do sistema de interno, tendo 

localizado as contas existentes em nome da parte autora inscritas no 

SPC/SERASA em razão do consumo do plano de telefonia contratado no 

telefone nº. 65-99916-3877. Ademais, demonstrou a ré a existência de 

diversos pagamentos realizados pela linha telefônica contratada, 

afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do 

nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada ou a eventual quitação 

do débito debatido. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante 

de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de 

consequência, extingo o processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro 

a gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000431-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAYNE ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A autora ajuizou esta ação declaratória 

de inexistência de débito em desfavor da reclamada, objetivando o 

deferimento de danos morais em decorrência da suposta inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato coligido nos 

autos. De plano, rejeito a alegação de incompetência deste Juizado, 

considerando que é possível julgar o feito analisando as provas 

documentais juntadas aos autos, sem a necessidade de perícia 

grafotécnica. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da 

dívida através dos documentos apresentados em conjunto com a 

contestação. A parte ré apresentou o contrato de nº 3119, ficha nº 18, no 

valor total de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que a consumidora 

escolheu como forma de pagamento 05 (cinco) boletos no valor de R$ 

60,00 (sessenta reais), com o primeiro vencimento para o dia 20/01/2014, 

dados que coincidem com a inscrição negativa do CPF da autora. Nota-se 

que a assinatura aposta no contrato e no documento pessoal da autora 

guarda identidade a olho nu, sendo desnecessária prova pericial para a 

averiguação. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação dos serviços pelo autor, bem como a existência da dívida em 

relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, tendo a promovida comprovado 

a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto à fatura devida e não quitada no valor de R$ 300,00. 

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 300,00, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000405-94.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AMELIA RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. DIAMANTINO, 10 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLENE BRENDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000404-12.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MYLLENE BRENDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que a autora 

demonstrou que seu nome se encontra negativado no SCPC através de 

extrato extraído do site Boa Vista, não sendo indispensável extrato 

original/físico do órgão de proteção ao crédito, sendo que, ademais a ré 

não afastou a veracidade da consulta anexado nos autos. Julgo o mérito. 

Inicialmente, apesar da alegação da ré em impugnação e o fato de a 

contestação ter sido apresentada de forma intempestiva, afasto os efeitos 

da revelia em razão das provas e elementos presentes nos autos que 

indicam a improcedência da pretensão da autora. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada de diversos prints do sistema de 

interno, tendo localizado a conta existente em nome da parte autora 

inscrita no SPC/SERASA em razão do consumo do plano de telefonia 

contratado no telefone nº. 65-99636-5151. Ademais, demonstrou a ré a 

existência de diversos pagamentos realizados pela linha telefônica 

contratada, afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e 

inscrição do nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 
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Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada ou a eventual quitação do débito debatido. Portanto, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte 

autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001492-22.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RONALDO BENEDITO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. De início, postergo a apreciação das questões preliminares 

suscitadas pela requerida, eis que estão fundamentadas com matéria 

afeta ao mérito da ação. Primeiramente, registro que a inversão do ônus 

da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. 

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

por danos morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez 

que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a parte reclamante, em 

resumo, que seu nome foi indevidamente negativado pela reclamada, já 

que não possui qualquer débito junto à requerida, e que tal fato lhe causou 

incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja condenada à reparação 

dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as informações negativas 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e a declaração da inexistência do 

débito. Dispenso a necessidade de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas não só da cessão 

realizada com aquela instituição financeira, como também do negócio 

jurídico originário que ensejou a negativação do CPF da parte promovente. 

Passo a julgar o mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento 

de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de 

direitos de operações e outras avenças do Banco do Brasil, conforme 

documentação acostada em defesa, na qual demonstrou a origem do 

contrato inscrito no SPC/SERASA – empréstimo do valor de R$ 101,26, 

sendo que a transação deveria ser paga em 12 parcelas para a quitação 

do negócio (id. 12954701). Neste particular, a reclamada demonstrou a 

legítima origem do débito negativado no valor de R$ 109,78, que possui 

data de vencimento na vigência do prazo das 12 prestações que deveriam 

ser pagas, referente a dívida efetivada pela autora na instituição 

financeira que cedeu os direitos sobre a dívida à ora requerida. Nota-se 

que em impugnação o autor não fez prova de haver quitado a dívida, quer 

ao credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). 

Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em 

decorrência do não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em 

exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AURIMAR HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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 SENTENÇA Processo: 

1000349-61.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AURIMAR HONORIO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Julgo o 

mérito. Inicialmente, apesar do fato de a contestação ter sido apresentada 

de forma intempestiva, pois a indisponibilidade do Sistema PJE durou 

menos de uma hora no dia 21.05.2018 (id. 13337377), afasto os efeitos da 

revelia em razão das provas e elementos presentes nos autos que 

indicam a improcedência da pretensão da autora. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada de diversos prints do sistema de 

interno, tendo localizado a conta existente em nome da parte autora 

inscrita no SPC/SERASA em razão do consumo do plano de telefonia 

contratado no telefone nº. 65-9977-9890. Ademais, demonstrou a ré a 

existência de diversos pagamentos realizados pela linha telefônica 

contratada, afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e 

inscrição do nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 
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devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada ou a eventual quitação do débito debatido. Portanto, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte 

autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODERVAN FERREIRA FROTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000292-43.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODERVAN FERREIRA 

FROTAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de consulta de negativação extraída no balcão, vez 

que tal exigência, embora recomendável, não dá azo à extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Ainda, rejeito a preliminar de ausência 

de documento indispensável para a propositura da ação, vez que o nome 

da autora, de fato, encontra-se negativado pela ré ante a constatação 

feita por este juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o 

extrato juntado nos autos, que foi extraído de site de consulta oficial 

credenciado aos órgãos de proteção ao crédito. Rejeito, por fim, a 

preliminar de incompetência territorial, vez que o autor apresentou 

comprovante de endereço e pelo fato de que em consulta ao site SPC, 

extrai-se que o autor reside na comarca de Diamantino/MT. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” 

celebrado entre as partes na data de 14 de setembro do ano de 2015, 

sendo este período anterior à negativação debatida. Assim, a requerida 

trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, 

considerando a existência de pagamentos do plano de telefonia, do 

cadastro interno do consumidor e do envio de faturas para pagamento, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a 

quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, 

situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 193,67. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 193,67, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro a gratuidade da parte autora. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 10 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 10 julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODERVAN FERREIRA FROTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000293-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODERVAN FERREIRA 

FROTAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na 

data de 12 de julho do ano de 2016, sendo este período anterior à 

negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, considerando a 

existência de pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do 

consumidor e do envio de faturas para pagamento, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro 

lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos o 

eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 
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procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$ 121,28. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 121,28 (cento e vinte e um reais e vinte e oito 

centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Defiro a gratuidade da parte autora. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 10 de julho 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 10 julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001604-88.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSINO DE ALMEIDA LARA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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, 11 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 

8010295-40.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE VALENTIM CAMARCO 

NETO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução proposta pela executada, argumentando, em 

suma, excesso na execução no valor de R$ 4.365,08. Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a irresignação da parte executada 

não merece respaldo, uma vez que há erro nos seus cálculos 

apresentados. Contudo, verifica-se que os cálculos elaborados pelo 

exequente estão de acordo com os parâmetros estipulado na r. sentença, 

sendo que assiste razão a parte quanto a existência de saldo devedor no 

valor de R$ 385,48. É que em análise aos cálculos da executada, 

verifica-se que a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, 

do CPC, recai somente sobre o valor principal da condenação com juros e 

correção monetária, sem contabilizar neste valor a ser aplicada a referida 

multa os 15% (quinze por cento) arbitrados em sede recursal a título de 

custas e honorários advocatícios. Portanto, é certo que a executada 

deveria realizar o cálculo primeiramente com a incidência de 15% sobre o 

valor da condenação atualizado com juros e correção monetária, para 

então depois aplicar a multa de 10%. Assim, considerando a existência do 

valor incontroverso de R$ 3.941,58 depositado nos autos pela executada, 

a existência de saldo remanescente no valor de R$ 385,48 em favor da 

parte exequente, e considerando o valor excedente bloqueado em 

desfavor da executada de R$ 4.181,66, determino: - Libere-se o valor 

depositado pela executada de R$ 3.941,58 (id. 13392202), mediante alvará 

de levantamento em favor do exequente; - Quanto ao valor bloqueado via 

BACENJUD, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente 

referente ao valor remanescente de R$ 385,48, e expeça-se alvará de 

levantamento para liberação do valor excedente de R$ 4.181,66, em favor 

da executada. 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, 10 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUZIA CANDIDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (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 SENTENÇA Processo: 

1001486-15.2017.8.11.0005. REQUERENTE: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA, LUZIA CANDIDA DE OLIVEIRA BORGES REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. I – Do 

julgamento antecipado. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De início, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva da autora Luzia Cândida de Oliveira 

Borges, vez que esta é cônjuge do outro autor e também foi atingida pelo 

fato narrado nos autos, de forma que possui a qualidade de consumidora 

equiparada. II – Do mérito A solução do litígio não demanda muito esforço, 

vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Os reclamantes sustentam, em 

síntese, que no dia 29.10.2017 às 11h00min, houve uma interrupção no 

fornecimento de energia no sítio que possui UC nº. 6/806343-0), somente 

sendo restabelecida a energia elétrica no dia 31.10.2017, fato que causou 

prejuízos no armazenamento da produção diária de leite, já que se 

sustentam pelo regime de economia familiar, razão pela qual requerem o 

deferimento de danos materiais e morais Em contestação, a reclamada 

suscita incompetência deste Juízo e argumenta que as alegações da parte 

autora não devem prosperar, tendo admitido que em 29.10.2017 houve 

suspensão do fornecimento de energia para substituição de postes. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. No caso, 

era incumbência da concessionária comprovar que não houve a oscilação 

de energia na data mencionada na inicial, o que era perfeitamente 

possível, pois possui profissionais habilitados para tanto. Todavia, inexiste 

laudo pericial subscrito por profissional da área que ateste a inocorrência 

do fato, o que faz prevalecer a versão apresentada na peça inicial. Em 

que pese as alegações da Reclamada, verifico que a suspensão de 

energia entre os dias 29 de outubro de 2017 a 31 de outubro de 2017 foi 

desarrazoada, ainda que fosse para solucionar problemas em rede 
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elétrica da região, tendo tal situação ultrapassado a barreira do mero 

aborrecimento, vez que cuida-se de serviço essencial, sendo obrigação 

da concessionária possuir uma solução para os consumidores, a fim de 

ampará-los pelo período em que a energia esteve suspensa. Neste 

contexto, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme 

disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de forma que sua responsabilidade civil 

somente será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo 

causal entre o dano e ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou 

força maior. No que tange aos danos morais, tenho que estes restaram 

caracterizados, tendo em vista os transtornos e dissabores 

experimentados pela reclamante em ter ficado mais de dois dias sem 

energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, pois o constrangimento 

superou o simples aborrecimento cotidiano, tendo reflexos psicossociais e 

em seu trabalho de produção. Aliás, este é o entendimento da Turma 

Recursal Única deste Estado: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESLIGAMENTO EMERGENCIAL DA REDE. 

NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MAJORADO. RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. A energia elétrica é 

considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no 

fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o constrangimento 

supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima 

reflexos psicossociais. Deve ser majorado o valor da condenação que 

não atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Indenização majorada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 

3.000,00 (três mil reais) a cada requerente. Recurso dos requerentes 

parcialmente provido. Recurso da requerida não provido. (Procedimento 

Especial do Juizado Especial Cível 109755520158110008/2016, Turma 

Recursal Única, julgado em 24.06.2016, publicado no DJE em 24.06.2016). 

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma 

dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). No que tange ao pedido de danos materiais 

no importe de R$ 1.530,00 formulado pelos promoventes, pontue-se que o 

dano material deve gozar de certeza, não se justificando a reparação do 

dano hipotético, uma vez que o objetivo da parte ao ingressar com a ação 

é obter a recomposição da efetiva situação patrimonial que tinha antes da 

ocorrência do dano. Assim, tenho que as meras fotografias juntadas pelos 

autores não fazem prova suficiente de eventual dano material ou lucros 

cessantes, ainda mais considerando que os autores afirmaram que 

realizava a venda de leite à determinada empresa, porém, não 

demonstraram, efetivamente, por quanto vendiam o leite e a quantidade 

que deixaram de lucrar, já que não inexiste qualquer dado ou documento a 

provar tais situações, logo, infere-se que os danos materiais não foram 

comprovados, sendo improcedentes. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos materiais e JULGO PROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais, para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do 

mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, em 

razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. 

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 03 de julho de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 03 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 079/201 8

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO solicitação da Dra. Glenda Moreira Borges, Juíza de 

Direito da 3ª Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a senhor a ADRIANA BERVEGLIERE DA SILVA 

DREYERI, matrícula 25860, do cargo em comissão de Assessor a de 

Gabinete II da 3ª Vara desta Comarca, a partir de 13 de julho de 20 18.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 11 de julho de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

PORTARIA Nº 080/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO solicitação da Dra. Glenda Moreira Borges, Juíza de 

Direito da 3ª Vara,

CONSIDERANDO Portaria 079/2018, que exonerou a senhora Adriana 

Berveglieri da Silva Dreyer do cargo de Assessora de Gabinete II da 3ª 

Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhor a ADRIANA BERVEGLIERI DA SILVA DREYER 

para exercer, em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete I na 3ª 

Vara desta Comarca com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse, Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado após 

a publicação desta.

 Art. 1º - NOMEAR a senhor a MELISSA FRANHAN TOMAZ para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete II na 3ª Vara desta 

Comarca com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse, 

Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 11 de julho de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181926 Nr: 11507-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL 

DOS PRODUTORES DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o CPF E 

DATA DE NASCIMENTO DO QSA CONFORME CONSTA NA RECEITA 

FEDERAL DOS SÓCIOS MOACIR ANTONIO PICININ, LUIMAR LUIZ GEMI E 

GUSTAVO VIGANO PICCOLI., conforme solicitado pela Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização do Foro Judicial, do Tribunal de Justiça, no 

Pedido de Restituição protocolizado sob expediente nº 

0709979-21.2018.8.11.0037.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169646 Nr: 5072-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 
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MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo de suspensão solicitado, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a INTIMAÇÃO da requerente para, em 

05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do procedimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187854 Nr: 2898-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerente para, em 05 (cinco) dias, apresentar CPF E 

DATA DE NASCIMENTO de RICARDO PEGORINI, MIKE JANSE, ANDERSON 

BAGATINI LAZARON e LUIZ EDUARDO DA FONSECA HARTMANN, 

CONFORME CONSTA NO QSA NA RECEITA FEDERAL, ante solicitação 

oriunda da Divisão de Arrecadação e Fiscalização do Foro Judicial do 

Tribunal de Justiça, no Pedido de Restituição protocolizado sob expediente 

nº 0709970-59.2018.8.11.0037.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187855 Nr: 2899-81.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerente para, em 05 (cinco) dias, apresentar CPF E 

DATA DE NASCIMENTO de RICARDO PEGORINI, MIKE JANSE, ANDERSON 

BAGATINI LAZARON e LUIZ EDUARDO DA FONSECA HARTMANN, 

CONFORME CONSTA NO QSA NA RECEITA FEDERAL, ante solicitação 

oriunda da Divisão de Arrecadação e Fiscalização do Foro Judicial do 

Tribunal de Justiça, no Pedido de Restituição protocolizado sob expediente 

nº 0709955-90.2018.8.11.0037.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003635-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT (REQUERENTE)

L. A. S. (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003635-48.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos legais. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça. Oficie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (NAT), encaminhando cópia da petição e dos 

documentos que a instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido 

liminar no prazo de 48 horas, a fim de subsidiar a decisão exarada de 

forma mais eficiente. Ingressado o parecer técnico ao feito, retornem aos 

autos imediatamente conclusos para análise do pedido de antecipação de 

tutela específica. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste-MT, 

11/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005705-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA LIBARDONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005705-72.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a gratuidade da justiça. Oficie-se o Banco do Brasil para 

que informe a existência de eventual saldo em conta bancária de 

titularidade da falecida Laudina Libardoni (CPF 672.721.930-34), conforme 

postulado. Após, venham-me os autos conclusos. Serve a presente como 

ofício, se necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11/07/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003672-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOELLNER RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYDSON RUFINO RIBEIRO (RÉU)

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 : 

1003672-75.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Por motivo de foro íntimo, dou-me 

por suspeita. Remetam-se os autos ao meu substituo legal. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 11/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002392-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (INVENTARIADO)

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 : 

1002392-69.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Nomeio inventariante a requerente, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias. Intime-se a inventariante para 

apresentar as primeiras declarações (atribuição de valor aos bens e a 

forma como se fará a partilha), no prazo de 20 dias. Após, citem-se 

eventuais herdeiro (s) e intimem-se possíveis interessados não 

representados. Cite-se a herdeira Miraci Rodrigues Miranda por edital, 

conforme pedido inicial. Havendo concordância quanto às primeiras 

declarações, intime-se a inventariante para, no prazo de 30 dias, 

apresentar o plano de partilha, quitação do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis e Doação (ITCD) ou eventual isenção e as certidões negativas 

municipais, estaduais (1. certidão negativa de débitos expedida pela PGE; 

2. certidão negativa de ICMS/IPVA e certidão negativa de débitos fiscais e 

outras irregularidades expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda) e 

federais, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, concluso. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 11/07/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001893-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SANTOS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO MAHNIC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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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 : 

1001893-85.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Primeiramente, retifique os autos 

para constar no polo passivo, Pedro Erivan Mahnic. Recebo a emenda 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. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em 

segredo de justiça. Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. Cite-se o requerido para responder a ação no prazo de 15 dias, 

consignando-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11/07/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004544-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAISA CALDEIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

T. V. C. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ARANTES DRUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004544-90.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

11/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004549-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

S. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB - RO6835 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004549-15.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

11/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004528-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA BISPO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OTAVIO VICENTIN (RÉU)

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 : 

1004528-39.2018.8.11.0037. 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. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Cite-se o devedor 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos 

termos da inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do título extrajudicial (art. 911, p. único, 

c.c. 528, §3º, CPC), bem como de lhe ser decretada a prisão cível por até 

03 (três) meses. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11/07/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137341 Nr: 8545-77.2014.811.0037

 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: DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CRUZ DE JESUS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELISA DA COSTA 

HOMERCHER - OAB:18925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, julgo o feito por 

sentença para determinar a expedição de carta de adjudicação do valor 

depositado em juízo em favor de João Pedro Morais de Jesus.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.Publicada e registrada no 

sistema Apolo. Ciência às partes e ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 55658 Nr: 3288-81.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para fornecer o endereço dos sucessores do requerido, 

no prazo de dez dias.

Com os dados, citem-se pessoalmente e intimem-se para comparecimento 

à audiência de conciliação que designo para o dia 11/10/2018 às 

16h:00hs.

Cumpra-se com urgência (meta 2).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66691 Nr: 6468-71.2009.811.0037

 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: ALEXANDRE DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalina da Penha Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos etc.

I)Proceda-se o traslado de cópia do estudo psicossocial para os autos de 

Medida Protetiva de Código 206358.

II) Considerando a sentença proferida às fls. 69/71, transitada em julgado 

às fls. 85, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

Cientifiquem-se.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115511 Nr: 6065-97.2012.811.0037

 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: FDCF, MACDF, EDDF, ECDF, RAIMUNDA JOAQUINA DA 

CONCEIÇÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DAVI DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que os únicos bens informados nos autos já foram 

levantados, intime-se a parte autora para informar qual interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 134712 Nr: 6541-67.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos etc.

Antes de qualquer decisão, em observância ao princípio constitucional do 

Contraditório, intime-se o autor para manifestar acerca dos documentos de 

fl.80/101.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 37889 Nr: 449-54.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDFF, FN, WCFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE - 

OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748

 Vistos etc.

Considerando que a parte, devidamente intimada via DJe nº 10243, nada 

requereu, determino o retorno dos autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38230 Nr: 805-49.2006.811.0037

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:17748, Larissa Rosa de Souza Silva - 

OAB:MT/21207/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a postulante para juntar aos autos a procuração outorgada pela 

requerente Clarice de Fátima Festa.

Após, conclusos para análise do pedido de homologação do divórcio.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 120092 Nr: 2557-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os documentos ao Estado de Mato Grosso, conforme 

solicitado no Ofício de fl. 236.

Intime-se o Estado do Mato Grosso para efetuar o pagamento para 

consulta de retorno médico do menor Gabriel Vinicius, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

Transcorrido in albis o prazo para cumprimento da ordem, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para bloqueio de verbas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124178 Nr: 6744-63.2013.811.0037

 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: VALDENICE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO FIRMINO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as partes são maiores e estão de acordo com a partilha 

(f. 62/62-v), defiro o pedido de conversão da ação de inventário em 

arrolamento sumário.

Tratando-se de arrolamento sumário, não há intervenção das Fazendas, 

nos termos do art. 659, do CPC.

Considerando a juntada das certidões negativas de débitos das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal às f. 31/34, 39 e 59, concluo que as 

Fazendas também não figuram nos autos na qualidade de credoras do 

espólio, cabendo, desse modo, a partilha de bens nos termos de f. 

62/62-v.

Com essas considerações, estando preenchidos os requisitos legais, 

homologo por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

a partilha dos bens deixados por Julio Firmino Lemes, conforme esboço de 

f. 62/62-v, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda Pública.

Outrossim, diante da comprovação da existência de firma individual em 

nome do falecido, defiro o pedido constante nos autos para autorizar a 

inventariante a proceder com os atos e assinar os documentos 

necessários à baixa da empresa.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se formal de partilha.

Após, intime-se o fisco e, em seguida, arquive-se o processo, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cientifique-se a Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155120 Nr: 6809-87.2015.811.0037

 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: JOANA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que não há nos autos 

documentos que comprovam que os filhos/herdeiros do falecido tenham 

outorgado a autora poderes para o levantamento dos valores.

 Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ 

PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. 

EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E HERDEIROS. NECESSIDADE DE 

INVENTÁRIO. A meeira não pode, por meio de alvará, levantar valores 

depositados em favor do de cujus sem a inequívoca ciência e 

concordância de todos os herdeiros necessários, principalmente quando o 

de cujus deixou patrimônio a ser partilhado. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Apelação Cível Nº 70055425722, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

26/09/2013) (TJ-RS - AC: 70055425722 RS , Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Data de Julgamento: 26/09/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/10/2013).
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Logo, cite-se o herdeiro Lucas Rodrigues do Nascimento (fls.10) para que 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham-me 

os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, serve a presente como mandado/carta precatória 

e oficio.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004305-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRISTAO NEVES DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias. Bem como intimar da decisão do ID 13971773.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004011-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

 

Processo: 1004011-34.2018.8.11.0037; AUTOR: VANDERLEI DE MATTOS 

RÉU: JOSE MARIO OLIVEIRA SANTOS INTIMAÇÃO Intimo as partes da 

decisão do ID 13891915, bem como acerca da audiência designada: , 

conforme certidão a seguir transcrita: O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de 

conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 16h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 10 de julho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004227-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias. Bem como intimar da decisão do ID 13971395.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003022-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

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 : 

1003022-28.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AGROTORTA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA EXECUTADO: REAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI - ME, LUCIANO ALBINO DA 

SILVA Vistos etc. Citem-se os executados para pagarem a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), 

cientificando-os de que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderão se opor à execução por meio de embargos, oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderão requerer que lhes seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo 

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, devendo os executados serem expressamente advertidos de que, 

no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º). Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação dos executados. 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 (CPC, art.829, §

§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrastar-lhes-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Inexistindo 

pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001548-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HERMES LOCATELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E DALLA ROSA LTDA (RÉU)

 

Diante do requerimento contido no termo de audiência retro, designa-se a 

audiência de conciliação para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 16h30min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Ao setor de expedição para providências, observando-se o 

endereço para citação e intimação contido no Id. 13385766. Primavera do 

Leste-MT, 26 de junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 125 de 648



 Cod. Proc.: 118535 Nr: 895-13.2013.811.0037

 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: INGRIDI NAIARA ROCHA NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, declaro a 

inexistência do débito e condeno a parte demandada ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

correção monetária e juros legais a partir da data da sentença.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

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

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67028 Nr: 6929-43.2009.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data , fica INTIMADO o Advogado da parte autora de 

que os autos encontram-se desarquivados, devendo requerer o que de 

direito, e ainda, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192561 Nr: 5047-65.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. V. M. Oliveira Transportes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS, VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ADEMILSON BATISTA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, JOÃO 

ALBERTO DA CUNHA FILHO - OAB:10705, MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 C E R T I D Ã O

Diante da manifestação contida no petitório de f. 108/110, redesigna-se a 

audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h00min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as 

partes para que compareçam na oralidade acima designada.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145312 Nr: 2218-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data o Advogado da parte autora, fica INTIMADO de 

que os autos encontram-se desarquivados, devendo requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147543 Nr: 3277-08.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, GRACIELLE 

DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10847, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:55752/rs, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10.962 B, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7381/MT, NAGIB KRUGER - OAB:MT 4419, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100369 Nr: 8189-24.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência 

da ação (p.78), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.Custas e taxas judiciarias pagas (p.16/17).Condena-se a 

parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que se fixa em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em consonância 

com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil.Verifica-se que 

não consta nenhuma restrição judicial a ser baixada por este 

juízo.Intime-se o executado para apresentar os dados bancários para 

expedição de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o transito em 

julgado desta, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

bloqueados à p.45/46 em favor do executado.Após, nada mais sendo 

postulado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136791 Nr: 8134-34.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALMIR SERAFINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 195550 Nr: 6692-28.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIA CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & ZANCAN LTDA - EPP

 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: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 Visto,

Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por Olimpia Carlinda Moreira 

de Campos contra Pereira & Zancan Ltda - EPP, ambos qualificados.

 As partes informam que o embargado entabulou acordo com o executado 

nos autos da execução (ID 124605) em apenso, onde ficou estabelecido o 

levantamento da penhora levada a feito sobre o imóvel de matrícula 6.275 

do CRI desta Comarca, objeto desta lide, e requerem a extinção da 

presente ação (p.257/258).

É o relatório. Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto este feito, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.149/150).

Honorários como convencionado pelas partes (p.258).

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.: 124605 Nr: 7177-67.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA & ZANCAN LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa proposta por Pereira & Zancan 

Ltda-EPP contra Ivo Brunetta, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção da ação, bem como o levantamento da penhora levada a efeito 

sobre o imóvel de matrícula 6.275 do CRI desta Comarca, e desistem do 

prazo recursal (p.163/165).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.163/165, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como, a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.17/20).

Honorários como convencionado entre as partes.

Oficie-se o CRI desta comarca para que proceda a baixa da penhora 

realizada sobre o imóvel de matrícula 6.275, conforme solicitado no item 

“2” do acordo (p.164).

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 6976-17.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍTALO PAULO BORGHETTI, ALEIDES TEREZINHA 

FERIGOLLO BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ASSIS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLI PAULO DA SILVA 

BUENO - OAB:43260, Ezequiel Soares de Oliveira - OAB:26852, IZAUL 

NUNES - OAB:MT/12211-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os embargos de declaração, fls.619/632, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 36940 Nr: 4896-22.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO PUHL DE MELO, ERNANI PEDRO PUHL, 

PAULO SERGIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PAVIN, DARCI PAVIN, REAL SEGUROS, 

PAVIN E VEDOVATTO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA 

SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, ORIVALDO DIAS DE SOUZA 

- OAB:MT/7789-A, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:MT 

15249-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 473v, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 944-93.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SUCESSÃO DE 

SIDNEI POLATO, Ivone de Souza Polato, ALESSANDRO POLATO, SIDNEI 

POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE 

LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:11436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, LUCIANA SOUTO 

ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Certifico que a correspondência encaminhada a requerida Ivone de Souza 

Polato, retornou com a anotaçãode "Não existe o número", deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar novo endereço, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123689 Nr: 6253-56.2013.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA BRIDI GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MIRANDA CARVALHO - 

OAB:PR/43517, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:PR/ 27.171, EDGAR 

KINDERMANN SPECK - OAB:PR/23.539, FELIPE RAFAEL FERREIRA - 

OAB:PR/54.440, FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA - OAB:PR/ 37.906, 

GABRIEL PLACHA - OAB:PR/ 30.255, PAULO AFONSO DE SOUZA 

SANT'ANNA - OAB:PR/35273, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PATRÍCIA 

PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 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 os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69480 Nr: 1787-24.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação, com a anotação de " 

Desconhecido", no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47416 Nr: 2821-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 114/115, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124486 Nr: 7061-61.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY FERREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO, ARY MONTEIRO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias tomar as providências cabíveis quanto a presente 

notificação, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42453 Nr: 4874-27.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CLAUDIO VIECILI, JOÃO ALFREDO 

VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON EMERSON DE FREITAS 

MARQUES - OAB:17153, GERALDO FONSECA NETO - OAB:18752, 

LEONARDO WASCHECK FORTINI - OAB:23069/GO, MARIA DE FÁTIMA 

RABELO JÁCOMO - OAB:GO/6.222, OTÁVIO ALVES FORTE - 

OAB:21490/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS, MAURÍCIO RANGEL DOS SANTOS - OAB:48433/RS, 

ROGERIS PEDRAZZI - OAB:37431/RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60789 Nr: 586-31.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO CLAUDIO VIECILI, JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS, RÓGERIS PEDRAZZI - OAB:RS nº 37431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO WASCHECK 

FORTINI - OAB:23069/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:GO/6.222, OTÁVIO ALVES FORTE - OAB:21490/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46934 Nr: 2405-71.2007.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE GIACHINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135055 Nr: 6829-15.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os embargos de declaração, fls. 533/535, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 193848 Nr: 5679-91.2017.811.0037

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 662/680, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132428 Nr: 4744-56.2014.811.0037

 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: RAIMUNDO FRANCISCO BORTOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILL CESAR FEREIRA DE FREITAS, 

WALTERLY RIBEIRO DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, Izaias Resplandes de Sousa - OAB:MT0013762O, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

Walterly Ribeiro da Silva para providenciar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$ 2.334,00, paa fins de realização de perícia, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122781 Nr: 5324-23.2013.811.0037

 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: MARCOS DIONE DE SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.298-A, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS DIONE DE SOUZA SANTANA, 

Cpf: 01948561190, Rg: 1711230-3, Filiação: João Ferreira de Santana e 

Maria Elenice de Souza Santana, brasileiro(a), natural de Colorado 

D'oeste-, convivente, cobrador. 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$ 735,84 (Setecentos e trinta e cinco reais e 

oitenta 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, 11 de julho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104504 Nr: 3484-46.2011.811.0037

 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: RICARDO BENICIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO BENICIO DE SANTANA, Cpf: 

88923550159, Rg: 1245212-2, Filiação: José Ferreira de Santana e Maria 

Elci Benicio de Santana, data de nascimento: 05/01/1982, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, casado(a), técnico agrícola, Telefone 

66-99550669. 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$ 910,58 (Novecentos e dez reais e cinquenta 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 julho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68896 Nr: 1205-24.2010.811.0037

 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: CLOVIS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696/MG, 

LARYSSA MORAES DOS SANTOS - OAB:12975-B/MT, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO CIFRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ: 08030215000167. 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, 11 de julho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72181 Nr: 4496-32.2010.811.0037

 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: FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Nos termos da decisão de p. 161, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para informarem se possuem provas a 

produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o 

silêncio pela inexistência. Caso não tenham provas a produzir, esclareçam 
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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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102003 Nr: 1420-63.2011.811.0037

 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: GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS, 

MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI RUARO TAGLIANI, ZAQUEU DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 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 

intimação da parte requerida, no prazo de 10 dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163952 Nr: 2195-05.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROELÉTRICA RIO SUSPIRO LTDA, EMÍLIO 

DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES, ELIANE GAMERO 

DE PAULA, ADRIANA ALVAREZ VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido vertido na exceção de pré-executividade.Condeno o excipiente ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 

1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 28 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102200 Nr: 1595-57.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER FERNANDO DA SILVA - 

OAB:50899/PR, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Em cumprimento a decisão de fls. 65, intimo a Autarquia/requerido, 

através do seu Advogado constituido, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125001 Nr: 7567-37.2013.811.0037

 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: DIOGO HENRIQUE REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 40ª CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO KATO 

FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Anibal Montenari 

- OAB:MT17165, Mário Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5.746/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118526 Nr: 886-51.2013.811.0037

 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: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-C,G 

considerando o julgamento da ação 121135 (Impugnação de Assistência 

Judiciária), bem como seu trânsito em julgado para parte requerente, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o requerente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de 

Avaliação, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128586 Nr: 1486-38.2014.811.0037

 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: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil. 

Custas e despesas processuais pela parte requerente. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de julho de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140529 Nr: 10531-66.2014.811.0037

 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: ADELINO QUEIROZ DUTRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 
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- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:18480-B, GIOVANA BACH 

- OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDOS INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 3176-20.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FURTUNATO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:MT 3.779

 Processo nº: 3176-20.2005.811.0037 (Código 35162)

Vistos.

Ante a certidão de fl. 207, intime-se a parte requerente, através de seu 

representante legal, para promover o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163952 Nr: 2195-05.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROELÉTRICA RIO SUSPIRO LTDA, EMÍLIO 

DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES, ELIANE GAMERO 

DE PAULA, ADRIANA ALVAREZ VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 Processo nº: 2195-05.2016.811.0037 (Código 163952)

Vistos em correição.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 44/49, diga a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163952 Nr: 2195-05.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROELÉTRICA RIO SUSPIRO LTDA, EMÍLIO 

DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES, ELIANE GAMERO 

DE PAULA, ADRIANA ALVAREZ VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 Processo nº: 2195-05.2016.811.0037 (Código 163952)

Vistos.

Ante a petição de fl. 14, defiro o pedido de penhora on line apenas em 

relação à executada ADRIANA ALVAREZ VIAN citada às fls. 12.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, promova o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, a citação 

dos executados HIDROELÉTRICA RIO SUSPIRO LTDA, EMILIO DIVINO 

RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES e ELIANE GAMERO DE 

PAULA.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 3363-86.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, para 

devolução dos autos nº 3363-86.2009.811.0037, Protocolo 63491, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161868 Nr: 1192-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SADI LADVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, 

na modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 73.154,49 

(setenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), com observância das notas fiscais apresentadas, em 

conformidade com o orçamento inicial, conforme memorial descritivo:NOTA 

FISCALVALORPERÍODOFLS.Nº 263R$ 12.392,2901/01/2018 a 

31/01/2018318Nº 273R$ 11.992,5401/02/2018 a 28/02/2018332Nº 283R$ 

12.392,2901/03/2018 a 31/03/2018337Nº 290R$ 11.992,5401/04/2018 a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 131 de 648



30/04/2018348Nº 299R$ 12.392,2901/05/2018 a 31/05/2018353Nº 318R$ 

11.992,5401/06/2018 a 30/06/2018358TOTALR$ 73.154,49A transferência 

do numerário (pagamento) está autorizada mediante apresentação das 

notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). Cumpram-se as demais 

determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.Requisite-se à Central de 

Regulação, Controle e Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT a 

avaliação quanto ao grau de complexidade assistencial, com declinação 

específica da elegibilidade ou não do paciente em permanecer com a 

internação domiciliar em regime de home care, em 05 (cinco) dias, 

inclusive sobre a necessidade de técnico de enfermagem 24 

horas.Intime-se a empresa K.I. CAETANO DE MOURA-ME para adequar os 

serviços prestados, de acordo com a última avaliação feita pela Central de 

Regulação, Controle e Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT 

de fl. 285.Sem prejuízo, considerando que o Município disponibiliza fraldas 

geriátricas, intime-se a parte autora para solicitar o seu fornecimento junto 

ao setor municipal responsável, devendo informar nos autos no prazo de 

10 (dez) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cutelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133057 Nr: 5244-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134228 Nr: 6170-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA FLORES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135246 Nr: 6967-79.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DE MELO PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 
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para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136771 Nr: 8118-80.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139534 Nr: 9982-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146691 Nr: 2870-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PANIS PACHINETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165391 Nr: 2839-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171267 Nr: 5831-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 
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CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169663 Nr: 5083-44.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOÃO VEIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174341 Nr: 7584-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DIVINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 185109 Nr: 1547-88.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188894 Nr: 3353-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO CASTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195063 Nr: 6360-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 
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(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199393 Nr: 8246-95.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131983 Nr: 4384-24.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126988 Nr: 9521-21.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO - 

OAB:PROC.MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 
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que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133005 Nr: 5202-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134356 Nr: 6261-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANAÃN MEDEIROS EUZÉBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135042 Nr: 6816-16.2014.811.0037

 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: ANTONIO GILMAR DIAMANTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 
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Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 6964-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. 

CORREA DA COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136774 Nr: 8121-35.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOTILDE BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146613 Nr: 2820-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOSINA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163275 Nr: 1800-13.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - 

OAB:24530/GO, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163650 Nr: 2050-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 
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acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163429 Nr: 1915-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163637 Nr: 2037-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163620 Nr: 2020-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 
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359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163656 Nr: 2056-53.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185110 Nr: 1548-73.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ONOFRE SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES MARTINS - 

OAB:17037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131138 Nr: 3688-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA ALMEIDA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135245 Nr: 6966-94.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163251 Nr: 1783-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDA ALVES SOUZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 
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(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163255 Nr: 1786-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDA APARECIDA DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163270 Nr: 1795-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163287 Nr: 1811-42.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 
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CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163294 Nr: 1818-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMO VALDINO SKALEE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163646 Nr: 2046-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA COSTA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.
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Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163626 Nr: 2027-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARY REGINATO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163814 Nr: 2127-55.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIZ ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174340 Nr: 7583-83.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR NATAL BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.
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Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200214 Nr: 8557-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR NATAL BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200194 Nr: 8550-94.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200213 Nr: 8556-04.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BATISTA PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200217 Nr: 8559-56.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200220 Nr: 8561-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 
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sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200221 Nr: 8562-11.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125573 Nr: 8143-30.2013.811.0037

 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: MARILENA PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126866 Nr: 9392-16.2013.811.0037

 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: MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 
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359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131992 Nr: 4391-16.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DARLAN VIEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134966 Nr: 6760-80.2014.811.0037

 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: SANDRA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134221 Nr: 6163-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134975 Nr: 6768-57.2014.811.0037

 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: ROSA HELENA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137415 Nr: 8603-80.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994/MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - OAB:14537/MT, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 
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particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139532 Nr: 9980-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HILLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139535 Nr: 9983-41.2014.811.0037

 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: ILSE KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169661 Nr: 5081-74.2016.811.0037

 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: ROSINEI PEDROSO VERGILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 
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liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169664 Nr: 5084-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180787 Nr: 10969-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLLINE SAMPAIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181810 Nr: 11452-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA NEVES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183112 Nr: 11656-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVONETE PAULA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183354 Nr: 599-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA DE SOUZA WBATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 
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pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183355 Nr: 600-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188786 Nr: 3307-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185292 Nr: 1653-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LOPES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.
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A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185293 Nr: 1654-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIANE ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185294 Nr: 1655-20.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA DALILA VISSOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188402 Nr: 3122-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 156 de 648



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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA MARIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188892 Nr: 3351-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ALVES, ZENAIDE DA SILVA PORTO, 

MARLENE HENDGES, MARCIA CRISTIANE BONFIM, MARIJANE BATISTA 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188900 Nr: 3359-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA ELISANDRA DE CARVALHO, ANA CLÁUDIA 

HAGEMANN LOPES, VERA LÚCIA SOARES, CLARICE HAMERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.
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Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 7325-39.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDI CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199992 Nr: 8487-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANILSON ROSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203285 Nr: 950-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO CORREIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.
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A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HALLEX DAVID FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000582-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HALLEX DAVID FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Expeça-se 

desde logo os alvarás do valor incontroverso de R$ 3.000,00 (...) nas 

contas indicadas no id. 14075313, devendo ser observado, em relação ao 

valor à advogada, se esta detém poderes para receber valores em nome 

de seu constituinte ou contrato de honorários juntado aos autos. Sem 

prejuízo, intomo a reclamada a depositar o valor da multa de R$ 600,00 (...) 

pelo atraso no cumprimento do acordo, na conta indicada no ix. 14075313, 

ou apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso haja o 

depósito a título de pagamento, expeça-se o alvará com as cautelas 

pertinentes e arquive-se. Caso contrário, venham conclusos para análise 

de eventual impugnação ou para apreciação da viabilidade de bloqueio on 

line pelo bacenjud. P. Leste-MT, 10 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011180-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO)

HALLEX PEREIRA NEVES OAB - MT0018712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011180-55.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: JUCELIO DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Abro à parte exequente o 

prazo de 15 dias para impugnar os embargos à execução de sentença, 

apresentados pela executada. P. Leste-MT, 10 de julho de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE APARECIDA FABRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010068-51.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: SIRLENE APARECIDA FABRI 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, 

Manifeste-se a parte reclamante, no prazo de 10 dias, sobre os pedidos 

formulados reiteradamente nos autos pela parte reclamada, em especial 

no id. 11970666. P. Leste-MT, 10 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010115-88.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CONTUDO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: FIDELIDADE 

CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos, Tendo em vista que não houve a 

citação da parte requerida, intime-se a autora a informar o endereço 

completo daquela, sob pena de extinção. Fixo prazo de 10 (dez) dias. 

Cumprida a diligência, prossiga-se o feito de acordo com o rito legal. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, concluso para extinção. Primavera 

do Leste/MT, 11 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010886-03.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO BATTISTON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MACEDO DELNONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010886-03.2015.8.11.0037 REQUERENTE: BERNARDO 

BATTISTON - ME REQUERIDO: JONATAN MACEDO DELNONDES Vistos, 

Junte-se o termo da audiência relativo a este processo, bem como se 

proceda à juntada do termo do Id 3572408 no processo correspondente 

(porventura ainda não conste no feito pertinente), certificando-se nestes 

autos. Após, prossiga-se o processo segundo o rito legal. Primavera do 

Leste/MT, 11 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003947-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS DE OLIVEIRA MATUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER OAB - MT0005428S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fernando Gonçalves Mariano (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003947-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ATHOS DE OLIVEIRA 

MATUDA REQUERIDO: FERNANDO GONÇALVES MARIANO Vistos, 

Trata-se da ação de indenização pleiteado por Athos de Oliveira Matuda 

em face de Fernando Gonçalves Mariano, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. O autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, em conformidade com os ditames do artigo 319, inciso VII, do 

Código de Processo Civil. Pois Bem. A manifestação unilateral pelo 

desinteresse na audiência de conciliação não deve prosperar diante do 

artigo 334, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 334. Se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 4o A 

audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não 

se admitir a autocomposição. Nesse sentido, a realização da audiência é 

requisito essencial, já que uma das partes pode possuir interesse em sua 

realização, tendo em vista que a parte requerida não foi citada. Também, a 

jurisprudência dominante colaciona o seguinte entendimento, in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA ATENDER A MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. A 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOMENTE NÃO SE 

REALIZA QUANDO AMBAS AS PARTES MANIFESTAREM O 

DESINTERESSE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. À UNANIMIDADE, 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077055879, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 16/05/2018). Assim, 

designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte 

ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011598-27.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011700-49.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011513-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010186-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL SILVESTRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos 

autos o contrato social da empresa Santo Ângelo Construtora e Imobiliária 

Ltda - EPP, inscrita na CNPJ sob o n° 16.749.393/0001-70 e todas as 

alterações contratuais, bem como planilha atualizada do débito exequendo. 

Após, ultimadas as providências acima, tornem-me os autos conclusos 

para análise das petições constantes no Id. 3601308 e Id. 8199618. 

Cumpra-se. Às providências. Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. 
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Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRANIART COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON KREBS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente 

emende a petição inicial, providenciando a juntada de título executivo 

extrajudicial válido, porquanto, os comprovantes de entrega e recebimento 

de mercadoria desacompanhada da respectiva duplicata não constituem 

título executivo extrajudicial. Cumpra-se. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 11 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020002-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRANADO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e SPC, pois o próprio 

exequente pode noticiar aos órgãos mencionados a existência de ação em 

face da executada, não cabendo a esta Justiça tal medida. Sem prejuízo, 

manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências. Primavera do Leste/MT, 11 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010677-44.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOAO MARCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR RUFINO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Indefiro a pesquisa de endereço da parte executada, porquanto, 

cabe a parte exequente essa diligência, já que o ônus da apresentação do 

nome, qualificação e endereço da parte contrária é seu, conforme consta 

no artigo 14, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.099/95. A expedição de ofícios para 

fins de localizar a parte executada, fere a principiologia do procedimento 

da Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e 

outros). Sendo assim, intime-se o exequente para informar o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 11 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004603-78.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDECIR RODRIGUES 

CARDOSO REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada de urgência 

pleiteado por Valdecir Rodrigues Cardoso em face de Rodobens 

Administradora de Consórcio LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados 

na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 19/11/2018, às 15h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que o requerente firmou contrato de consórcio na data de 10/11/2007, 

Grupo 6236, cota 54. Afirma que foi contemplado no decorrer do grupo e 

adquiriu o veículo marca/modelo Toyota Hilux SRV, ano 2010/2010, cor 

BRANCA, Placa NUG4820. Aponta que efetuou a venda do veículo na data 

de 06 de julho de 2013 ao Srº Hilário Kleinz, assumindo ainda 37(trinta e 

sete) parcelas restantes do consórcio. O autor assevera que o comprador 

do veículo ficou inadimplente em 06(seis) parcelas e teve seu veículo 

apreendido através da ação de busca e apreensão tramitado na 3ª Vara 

Civil desta comarca, sob o número 171482 e consequentemente a inclusão 

do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito. Relata que o Srº 

Hilário Kleinz consignou em juízo o pagamento total do débito, foi expedido 

alvará em favor da requerida e consequentemente extinta a ação com 

resolução de mérito. Após a extinção da ação, não houve a exclusão da 

negativação em nome do autor. Por fim, o autor pretende através da 

antecipação da tutela de urgência a imediata exclusão de seu nome 

perante os órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da negativação do SPC (id. n°14035738), ação de 

busca e apreensão(id. n°14035768, id. n°14035787, id. nº14035807, id. 

n°14035923) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Consigno que o atual proprietário do veículo supracitado consignou 

em juízo o adimplemento do débito e consequentemente foi expedido 

alvará em favor do requerido. A ação de busca e apreensão em trâmite na 

3ª Vara foi extinta na data de 17/05/2018 e publicado no DJe dia 

21/05/2018. Não obstante, a restrição permanece em nome do autor desta 

ação, conforme extrato da negativação extraída na data de 05/07/2018. 

Cabe registrar que o dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Nesse sentido, a medida liminar é 

medida que deve ser imposta, visto que o veículo foi entregue ao atual 

proprietário e o contrato de consórcio foi extinto com o adimplemento 

integral do débito. Assim, não é justo que o requerente ainda seja 

penalizado, com seu nome figurado na lista de devedores inadimplentes do 

SPC. Até porque a discussão judicial do débito é motivo para evitar o 

cadastramento do devedor nos registros de proteção ao crédito, pois está 

discutindo o quantum efetivamente devido. O contrário acarretaria 

tratamento desigual entre as partes, forçando os devedores a efetuarem 

os pagamentos pela quantia que os credores entendem como corretas, 

funcionando como verdadeira forma de coação e constrangimento, que é 

vedado pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 42. Posto 

isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte requerente Valdecir Rodrigues Cardoso, 

portadora do CPF 430.866.910-34, contrato n°006236540, no valor de 

R$1.641,38(um mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito 

centavos) do órgão de cadastro e inadimplentes (SPC) e demais órgãos 

de restrição de crédito, devendo ser requisitado a providência diretamente 

aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão 

de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da 

restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Determino que 

a requerente apresente comprovante de endereço em seu nome ou 

comprove o vinculo jurídico em nome de terceiro no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Primavera do Leste-MT, 14 de 

maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012087-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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GO MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE AGUIAR MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Indefiro a pesquisa de endereço da parte executada, porquanto, 

cabe a exequente essa diligência, já que o ônus da apresentação do 

nome, qualificação e endereço da parte contrária, é seu, conforme consta 

no artigo 14, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Ademais, a expedição de 

ofícios para fins de localização da parte executada, fere a principiologia 

do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia 

processual e outros). Sendo assim, deverá a autora diligenciar a busca de 

novo endereço para regularizar a citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002879-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & CHAVES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002879-73.2017.8.11.0037 Reclamante: PAULO SERGIO DA CONCEICAO 

RODRIGUES Reclamada: SILVA & CHAVES LTDA - ME SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. In casu, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora alega que no 

dia 01 de abril de 2017 compareceu à empresa ré para fazer compras, 

que, passou normalmente no caixa, efetuou o pagamento e dirigiu-se ao 

seu veículo onde guardou as compras, que deu uma olhada no cupom e 

verificou que constou no cupom a compra de 03 extratos de tomate, 

quando ele comprou apenas um, que imediatamente verificou as compras 

para ver se haviam 03 latas de extrato de tomate e constatou haver 

apenas uma lata, que dirigiu-se ao caixa onde passou as compras e 

efetivamente as pagou, e, qual foi sua indignação ao relatar à atendente o 

ocorrido e a mesma disse que “se cobrou 03 latas de extrato de tomate é 

porque ele comprou 03 latas”, que não iria devolver o dinheiro porque ele 

comprou as três latas, que após muita insistência do ora autor, um 

funcionário foi inspecionar as compras e o carro, encontrando apenas 01 

lata de extrato de tomate e não 03 como o autor havia pago. Sustenta a 

reclamada que o autor estava descontrolado, que houve imediata tentativa 

de resolução do problema, que o caso se trata de mero aborrecimento e 

que inexiste dever de indenizar, por fim realiza pedido contraposto. 

Decido. Realizada audiência de instrução, foi oportunizado as partes a 

produção de provas. Compulsando as provas carreadas e colhidas 

através do depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, é cediço que 

houve a cobrança indevida de produto não adquirido. A parte autora 

alegou que somente percebeu que houve equívoco na cobrança da fatura 

de suas compras no momento em que chegou em seu veículo, todavia, 

questionada a preposta da empresa requerida quanto ao erro, esta se 

mostrou irredutível com o reembolso, sendo necessário o acionamento da 

força policial. A cobrança ilegal é respaldada entre vários fatores pela 

oitiva da testemunha arrolada pela parte requerida, que respaldou a 

versão autoral, corroborando que averiguando as compras recém 

adquiridas no veículo do autor, lá se encontrava somente uma lata de 

extrato de tomate, e não três conforme recibo de compras, bem como a 

testemunha acervou que ficou sabendo da proposta de reembolso 

somente quando da chegada da Polícia. A reclamada tenta se 

desvencilhar da pretensão autoral alegando que o reclamante estava 

demasiadamente alterado, contudo, é completamente compreensível sua 

reação, e tal argumento não a desincumbe do pedido inicial. Ao que tudo 

indica o demandante incialmente buscou a resolução pacifica, porém, 

mesmo assim a Caixa negou-se a realizar o reembolso, ademais, foi 

necessário o acionamento da Polícia para o registro oficial da situação, 

que se mostrou constrangedora e humilhante para o cliente. É patente que 

a cobrança indevida pode gerar obrigação de indenizar, visto que é 

procedimento ilegal que se apodera do patrimônio alheio e perturba a 

dignidade da pessoa humana. Portanto, inequívoco que houve falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias 

do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória 

por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica 

da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 09 de julho de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AURELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COSTA DAVID OAB - RJ0208537A (ADVOGADO)

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO)

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001213-37.2017.8.11.0037 Reclamante: RICARDO AURELIO DE SOUZA e 

SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA - ME Reclamada: CONSORCIO 

ENGETUC e MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

interposto tendo em vista descontentamento com o acordo celebrado. 

Expõe a embargante que “da celebração do acordo pactuado nos autos, 

não houve qualquer distinção acerca de quais partes estavam 

entabulando a avença. Posteriormente a assinatura da ata de audiência 

contendo o acordo, tratou a empresa MATRINCHÃ de se manifestar nos 

autos em 11/09/2017, por meio do petitório de ID 9810683, onde sustenta 

que “o acordo celebrado na audiência realizada no dia 06/08/2017, foi 

proposto e celebrado, única e exclusivamente entre o autor e o Consórcio 

Engetuc (1ª ré), não fazendo, a Matrinchã, parte do mesmo” Alega a 

embargada MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

que “Em sede de audiência de conciliação, a Ré, ora Embargada, reforçou 

o pedido de exclusão do polo passivo, inclusive trazendo à baila caso 
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semelhante em que a Matrinchã foi também excluída do polo passivo, e 

ainda em se tratando da ata de audiência, ao ser reduzido o acordo a 

termo, resta cristalino que as partes que o celebram são unicamente a 

parte Autora e a primeira Ré, Consórcio Engetuc”. A parte embargante 

requereu em seu recurso prazo para se manifestar acerca do teor 

petitório de ID 9810683, o que foi concedido, todavia, não se manifestou. 

Apesar de não ser o objeto deste recurso, é importante salientar para que 

não restem dúvidas; quem se comprometeu com o pagamento foi a 

demandada CONSÓRCIO ENGETUC, conforme explicitamente descrito na 

ata de conciliação, ademais, solicitada a exclusão do polo passivo pela 

requerida MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A, a 

reclamante sequer se manifestou a respeito naquela oportunidade, poderia 

ter feito, porém, não fez. O acordo deve ser feito da forma mais clara 

possível, a parte autora estava assistida por seu procurador naquela 

oportunidade e poderia ter solicitado a Conciliadora a retificação dos 

termos, e até mesmo discordar do pedido de exclusão do polo passivo. 

Este Juízo conclui não restar dúvida que a demandante anuiu tacitamente 

com a exclusão da reclamada MATRINCHA, bem como não resta dúvida da 

sua ciência quanto a quem iria pagar os valores entabulados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo 

Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de julho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de julho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000282-34.2017.8.11.0037 Reclamante: VANDERLEIA DE LIMA SOUZA 

Reclamadas: SKY BRASIL SERVICOS LTDA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que verificou 

que seu nome estava incluído no cadastro dos inadimplentes 

indevidamente, que foi inserido pela requerida. Liminar deferida. Se 

defende a parte reclamada alegando preliminares e que em busca de 

eventuais cadastros em nome da autora VANDERLEIA DE LIMA SOUZA, 

foi localizada a assinatura código 1504050575, com equipamentos 

instalados na Rua 59, 25 , PEDRA 90 - CEP: 78099295 – comarca de 

CUIABA – MT, por isso improcedente os pedidos de indenização. É o 

breve relato. Das Preliminares. A respeito dos pedidos de indeferimento da 

petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no CPC, 

motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. Decido. A 

parte reclamante refutou o apontamento negativo inserido em seu CPF, por 

sua vez a parte reclamada insistiu na procedência do registro e dívida da 

parte autora, todavia, não juntou ou produziu prova que respaldasse a 

negativação. Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação 

do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio; - Declarar inexigível a dívida discutida 

e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 09 de julho de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON GARCIA LENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012058-43.2016.8.11.0037 Reclamante: JANDERSON GARCIA LENZ 

Reclamada: ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO SENTENÇA Vistos, A 

respeito das alegações de inexistência de intimações para a audiência de 

instrução, convém discordar das partes. A parte autora foi intimada 

automaticamente pelo sistema em 05/06/2018: A parte ré foi intimada 

automaticamente pelo sistema em 05/06/2018: Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de julho de 2.018. Publicado e 
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registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de julho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DIONE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GARZELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000832-29.2017.8.11.0037 Reclamante: JEFFERSON DIONE VIEIRA DA 

SILVA Reclamada: MARIA GARZELLA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em que pese a 

realização da audiência de instrução no dia 20/06/2018, por motivos de 

falha técnica no sistema de gravação, não foi possível a juntada das 

mídias nos autos, todavia, o processo será julgado conforme as provas 

nele carreadas. Isso porque, em análise minuciosa aos fatos e às provas 

materializadas nos autos, se mostra desnecessária a audiência de 

instrução, daí a inviabilidade de repeti-la. Saliento, ainda, que nenhuma 

testemunha compromissada foi ouvida, apenas um informante além dos 

depoimentos pessoais das partes. Afirma a parte autora que é proprietário 

de um cachorro da raça Border Collie, que ao retornar a sua casa de 

viagem constatou a ausência de seu animal, que foi indiciado pelo crime de 

maus-tratos, que cuida bem de seu animal, que recebeu seu cachorro de 

volta castrado após assinado o termo circunstanciado, que sofreu danos 

morais uma vez que seu cachorro era de raça e reprodutor, que o animal 

sofreu com infecção diante da castração. A requerida se defende 

alegando que ajuda muitos animais de rua, que atendeu juntamente com a 

Polícia um chamado de maus-tratos aonde estava o cachorro do 

requerente, que o cachorro estava sem comida, água, rodeado de fezes e 

impossibilitado de se mover, que levou o referido cachorro á uma clínica 

veterinária onde foram realizados exames, medicação e castração para o 

benefício do animal, que o requerente juntou a receita recebida como se 

fosse ele que tivesse levado o cachorro em uma consulta. É o breve 

relato. Decido. O que se depreende do caso em tela é que a parte 

reclamante alega que em decorrência da castração de seu cachorro 

sofreu danos morais, motivo pelo qual requer indenização. Inicialmente é 

pertinente salientar que o cachorro de propriedade do autor estava 

acondicionado em uma situação deplorável, conforme restou devidamente 

demonstrado pela reclamada. O cachorro estava preso em uma corrente 

de modo que sequer poderia deitar-se, beber água e alimentar-se; 

dispunha de pouca ou nenhuma possibilidade de movimento, podendo 

inclusive em um momento de desespero enforca-se, se esta situação não 

se configura como maus-tratos, não sei o que configuraria (vide provas 

colacionadas, em especial as fotos e o boletim de ocorrência juntados à 

contestação). A despeito da retirada do animal da propriedade do 

reclamante, tal procedimento não se deu de forma legal, ademais, foi 

realizado pela Polícia, que sabiamente julgou necessário diante da 

circunstancia do pobre animal. O reclamante aduz que seu animal é de 

raça/pedigree, entretanto, não vislumbro nos autos qualquer registro 

oficial de raça, muito menos indício fático que demonstre que a raça do 

cachorro corresponda a “Border Collie”, bem como do argumento que seu 

cachorro seria um reprodutor, inexiste nos autos qualquer prova desta 

declaração. Não houve prova da depreciação do animal em decorrência 

da sua castração, posto que não houve demonstração cabal da suposta 

raça ou utilização para reprodução. Ademais, o que deve prevalecer: a 

sanidade do animal ou um pretenso benefício financeiro do dono em 

detrimento do bem estar do cão? Inicialmente a parte reclamante alegou 

que o autor teve gastos veterinários com o animal em decorrência da 

castração, alegando que em detrimento disso houve infecção, contudo, na 

contestação a requerida informou que a prescrição juntada pelo autor foi 

dada pela parte requerida e servia para tratar uma prévia doença do 

carrapato, que sequer o autor sabia antes da apreensão do animal. Em 

verdade, direito algum assiste à parte reclamante, que busca ser 

indenizado pela reclamada que socorreu seu cachorro em um momento de 

vida ou morte, caso esta não tivesse agido diligentemente talvez nem 

cachorro mais o reclamante teria, ademais, o procedimento de castração é 

comprovadamente benéfico e amplamente utilizado. Incumbe ao 

reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte 

reclamada. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Isentio de custas, nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 09 de julho de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 09 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PROINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000556-32.2016.8.11.0037 Reclamante: PROINFO COMERCIO E 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Reclamada: OI S/A SENTENÇA 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a reclamente 

em custas, nos termos do enunciado 28, do FONAJE. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se (CNGC) e dê-se baixa no processo. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 09 de julho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 09 de julho de 2.018. 
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EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010285-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010285-60.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 12.295,34 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004796-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA APARECIDA GALVAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004796-30.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LILIANA APARECIDA 

GALVAO DE SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.301,49 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004079-18.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ADILSO JOAQUIM DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.497,62 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010421-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEMAR GALVAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON UMBELINO NERY OAB - MT0016181A (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010421-91.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: DIONEMAR GALVAN 

EXECUTADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 15.009,14 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012205-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMERSKI & ALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA OAB - MT0003448A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012205-06.2015.8.11.0037 Reclamante: CENTRO EDUCACIONAL 
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PRIMAVERA LTDA - EPP Reclamada: HAMERSKI & ALVES LTDA - ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de 

cheques não compensadas. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 

da Lei do Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, 

ainda, a possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida 

ação a lei especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna 

remete ao Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. 

Este preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos, tempo obedecido na presente demanda. A parte 

requerente alega que a parte requerida emitiu o cheque anexo a esta 

petição inicial (DOC. 04), no valor de R$3.473,11 (três mil quatrocentos e 

setenta e três reais e onze centavos). Contudo, apesar de ter emitido o 

aludido título cambiário, o requerido não cumpriu com o seu adimplemento. 

Alega a parte reclamada que não é parte legítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda, visto que a empresa ré, que antes lhe 

pertencia como sendo um dos sócios, hoje pertence apenas ao seu 

ex-sócio ANTONIO DOUGLAS CORREA ALVES e à sua mulher 

ALESSANDRA MARA ALVES, tendo sido formalizada a alteração 

contratual em 19 de março de 2014, inclusive com a mudança de endereço 

da pessoa jurídica. É o breve relato. Decido. A parte requerente tentou 

citar a parte requerida inicialmente no endereço: Rua Rio de Janeiro, n.º 

807A, Bairro Centro, município de Primavera do Leste/MT – CEP.: 

78.850-000, todavia a tentativa restou frustrada, desta feita a parte 

reclamante requereu a citação da parte requerida no endereço Rua Rio De 

Janeiro, 1415, Lote 13, Quadra 127, Centro, Primavera do Leste/MT, CEP 

78850-000, sustentando que encontrou a informação em buscas nos 

s i t i o s  e l e t r ô n i c o s : 

h t t p : / / w w w . c o n s u l t a s o c i o . c o m / q / s a / r o s e m i r - j o s e - h a m e r s k i 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ?

f b i d = 1 3 8 3 5 8 8 9 0 8 5 3 5 5 2 1 & s e t = p b . 1 0 0 0 0 6 5 3 2 7 4 2 4 7 2 . - 

2207520000.1463003778.&type=3&theater Compulsando os sítios 

eletrônicos utilizados para fornecer o último endereço onde ocorreu a 

citação, verifico que o requerente utilizou o endereço da empresa “Mauri A 

Hamerski & Cia Ltda – ME”, de propriedade do Sr. Rosemir Jose Hamerski, 

antigo sócio da requerida, que conforme última alteração contratual deixou 

de fazer parte do quadro societário da requerida. Não se pode considerar 

tenha sido a reclamada validamente citada, pois ocorreu em pessoa que 

não responde pela pessoa jurídica emissora do cheque. Apesar da 

pesquisa junto ao site da Receita Federal no sentido de que Rosemir Jose 

Hamersk ainda figura como sócio (id. 3591239), não tenho dúvida da 

validade da Primeira Alteração Contratual juntada, datada de 19.03.2014, 

no sentido de que este sócio se retirou da sociedade, transferindo a 

totalidade de suas quotas para o sócio Antonio Douglas Correa Alves 

(majoritário) e para Alessandra Mara Soares (minoritária), ocasião em que 

também a denominação social passou a ser Antonio Douglas Correa Alves 

& Cia Ltda (nome fantasia Eco Filtros e Equipamentos). A citação da 

pessoa jurídica na pessoa do ex-sócio não não pode ser considerada 

válida, tanto mais quando este sequer figura como parte na ação. "Ementa 

- Pessoa Jurídica. Decisão que reconheceu a validade da citação da 

pessoa jurídica em razão da citação da pessoa física e co-devedora - 

agravante que comprovou ter sido excluída da sociedade em 2012 - 

impossibilidade de citação da pessoa jurídica na pessoa de ex-sócia - 

d e c i s ã o  r e f o r m a d a  -  r e c u r s o  p r o v i d o "  ( T J S P ,  A I 

21781400320158260000SP, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2015, 

Relator Marino Neto). "AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - 

ATO REALIZADO NA PESSOA DO EX SÓCIO - NULIDADE RECONHECIDA - 

PROVIMENTO NEGADO. É nulo o ato de citação da pessoa jurídica, feito na 

pessoa do ex-sócio que dela já havia se retirado, máxime o mesmo ter 

expressamente cientificado essa condição ao oficial de justiça" (TJMT, 

Primeira Câmara de Direito Privado, AI 50950/2009, Des. Rubens de 

Oliveira Santos Filho, julgado em 17.08.2009, DJ 25.08.2009). Assim, a 

nulidade da citação é patente, nos termos dos artigos 242 e § 1º, 248, § 2º 

e 280, todos do CPC, corroborado pelos fundamentos expostos e 

entendimentos jurisprudenciais acima colacionados. Mostra-se inviável 

novas tentativas de citação, pois o processo tramita desde 2015 sem a 

citação válida da parte ré, apesar de várias tentativas neste sentido. 

Entendo que cabe à parte interessada diligenciar na verificação do atual e 

real endereço da parte ré, inclusive de seus sócios, para que a justiça 

tenha melhores condições de desenvolver válidamente o processo. Pelo 

exposto, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Faculta-se a 

propositura de nova ação, neste Juízo, se lhe aprouver, desde que tenha 

a parte autora o endereço correto da parte ré, o que não se verificou 

durante o trâmite desta ação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 12 de julho de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 12 de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011378-29.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ALBANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011378-29.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SALETE ALBANO 

REQUERIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011378-29.2014.8.11.0037 

Promovente: SALETE ALBANO Promovido: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

COSENTINO LTDA - EPP Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por SALETE ALBANO em face de CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

COSENTINO LTDA - EPP. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que se encontra 

consubstanciado o bastante para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. Das Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento da 

petição inicial alegados em sede de contestação, não vislumbro 

enquadramento da presente demanda nos casos elencados no artigo 330 

do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. 

Passo à análise do mérito. Alega a requerente que é proprietária de imóvel 

no qual a ré intermediou contrato de locação durante o período de 

10/10/2011 a 09/10/2012 (contrato de locação em ID 3540103). Aduz que 

mesmo cumprindo corretamente com o contrato (em relação ao pagamento 

da Imobiliária), a requerida não cumpriu com suas obrigações, eis que não 

exigiu do locatário o imóvel no estado em que se encontrava quando foi 

locado, bem como não exigiu o pagamento dos aluguéis pendentes, das 

contas de energia e água em atraso. Alega ainda, que procurou a ré para 

que esta tomasse providências, porém não obteve sucesso. A requerida, 

por sua vez, aduz que a autora pessoalmente firmou contrato de locação 

com o locatário, não tendo a ré participado do ato. Alega ainda, que a 

requerente ingressou em juízo, através dos advogados da requerida, com 

uma Ação de Despejo contra o ex-locatário e em razão disso, aduz que a 

requerida litiga de má-fé, pois ingressou com outra ação para a reparação 

do mesmo dano. Entendo que a questão ora debatida neste processo, 

discute a responsabilidade da Imobiliária no tocante aos eventuais danos 

causados pelo inquilino em face do proprietário do imóvel locado. 

Conforme jurisprudência do STJ, o contrato de administração imobiliária 

possui natureza jurídica complexa, por vezes sendo regulado pelo CC, por 

vezes tratado à luz do CDC (STJ-REsp: 509304 PR 2003/0034681-0). Além 

disso, neste processo, convém que sejam levados em conta, os contratos 

entabulados entre as partes (tanto o contrato de locação, propriamente 

dito, quanto o contrato de intermediação de locação), além de também ter 

de ser analisado o comportamento de ambas as partes no presente caso. 

É importante ressaltar, que a despeito do contrato de locação ter sido 

firmado diretamente entre o inquilino e a proprietária, foi por intermédio da 

Imobiliária requerida que o negócio ocorreu. Ademais, é importante 

observar que a AUTORIZAÇÃO PARA INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO 
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COM EXCLUSIVIDADE (Id 3540127), acordado entre as partes, prevê em 

seu item IV que a “a empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

CONSENTINO LTDA receberá os honorários de 50% (cinquenta por cento) 

do valor do primeiro aluguel. Após o início do contrato de locação assinado 

pelas partes, mais a taxa de administração de 10% (dez por cento), sobre 

o valor do aluguel, que será devido do segundo ao último mês de locação”. 

(destaquei) Desta forma, é possível observar que além de intermediar a 

locação, a imobiliária foi remunerada também para administrá-lo. Assim, 

insta salientar que a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel 

foi realizada em 25/10/2012 pela própria autora (Id 3640437), conforme 

também informado na contestação pela parte requerida. Logo, é possível 

visualizar que a parte requerida não cumpriu com um de seus deveres de 

administração que é o de, ao final do período de locação, procurar o 

inquilino para fiscalizar o imóvel a fim de verificar se o contrato de locação 

estava sendo cumprido, bem como para verificar as condições do imóvel. 

Sendo assim, é dever da ré fiscalizar e exigir o cumprimento das cláusulas 

estipuladas no contrato de locação. Vejamos: “APELAÇÃO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BEM IMÓVEL. 

NEGLIGÊNCIA DA CONTRATADA. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. 

DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS. O contrato 

de administração de imóvel obriga o administrador a agir com zelo 

necessário e diligência habitual na defesa dos interesses da proprietária, 

respondendo aquele pela desídia na fiscalização do contrato de locação. 

(Processo AC 10024101142214001 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 

9ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/04/2014 Julgamento 1 de Abril de 2014 

Relator Moacyr Lobato)”. No presente caso, a ré agiu negligentemente ao 

não procurar o inquilino ao final do contrato de locação, para vistoriar o 

imóvel, bem como não notificá-lo, função essa que acabou sendo 

realizado diretamente pela proprietária. Mesmo que no caso o locatário 

tenha abandonado o imóvel e não tenha entregado as chaves, era dever 

da requerida, que era administradora do imóvel, ter sido mais diligente em 

relação ao locatário. Quero destacar também que a requerida deveria ter 

esclarecido a proprietária do imóvel sobre a importância de se ter um 

fiador no contrato de locação, para que situações como esta pudessem 

ser evitadas, a despeito do pagamento à vista do período estipulado no 

contrato. Isso porque com todo seu conhecimento, experiência e 

reputação cabia a ela este dever de informação, conforme se extrai do 

parágrafo único do art. 723 do CC que trata da corretagem: “Sob pena de 

responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os 

esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das 

alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos 

resultados da incumbência”. Em razão de seu ato negligente, a autora 

sofreu danos, eis que o locatário abandonou o imóvel sem restituí-lo nas 

condições em que foi locado, conforme acordado no contrato de locação. 

Portanto, é dever da ré, que não cumpriu com suas obrigações, arcar com 

parte das despesas e danos sofridos pela autora. Nesse sentido: “CIVIL. 

CONSUMIDOR. IMOBILIÁRIA. NEGLIGÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO 

IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. 

1. SE A ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS (IMOBILIÁRIA), MEDIANTE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADO AOS AUTOS, É 

REMUNERADA PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO À TAXA 

DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR RECEBIDO MENSALMENTE PELA 

LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO CUMPRIU SUA OBRIGAÇÃO DE COBRAR DO 

LOCATÁRIO O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE ESTE RECEBEU, NEM EXIGIU 

DO LOCATÁRIO OS REPAROS INTEGRAIS, OMITINDO-SE NAS CAUTELAS 

QUE A ATIVIDADE RECOMENDA, DEVE ARCAR COM A REPARAÇÃO DOS 

DANOS CAUSADOS AO LOCADOR, POIS FOI NEGLIGENTE NA 

ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL, CARACTERIZANDO A CULPA, 

ENSEJADORA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, TENDO O DEVER DE 

INDENIZAR NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. 2. A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TAL NATUREZA - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - TRAZ ÍNSITA A OUTORGA DE MANDATO TRANSFERINDO 

AO OUTORGADO (IMOBILIÁRIA/ADMINISTRADORA) TODA A OBRIGAÇÃO 

DE ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUSIVE A FISCALIZAÇÃO DO FIEL 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO LOCATÍCIO QUE FIRMARA EM NOME DO 

PROPRIETÁRIO. SE ASSIM NÃO FOSSE, POR CERTO 

DESCARACTERIZARIA A QUALIDADE DE ADMINISTRADORA. 3. 

TRATANDO-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A CONDUTA DA 

IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA SE SUBMETE À LEI CONSUMERISTA, 

CONSISTINDO EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA, RESPONDENDO 

INDEPENDENTEMENTE DE EXISTÊNCIA DE CULPA PELOS DANOS 

CAUSADOS POR DEFEITO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR (O LOCADOR). 

4. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-DF Processo 

ACJ 1032298920098070001 DF 0103229-89.2009.807.0001 Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal 

Publicação 16/03/2012, DJ-e Pág. 305 Julgamento 14 de Fevereiro de 2012 

Relator ISABEL PINTO).” Assim, entendo que a ré deve ser condenada ao 

pagamento das despesas de reparos do imóvel referentes aos materiais 

para pintura e reparos, ao pagamento do pintor, à compra de cano, à 

abertura de porta, confecção de chaves e ao conserto da cerca elétrica 

que perfazem o valor total de R$ 4.773,70 (quatro mil setecentos e setenta 

e três reais e setenta centavos). Em relação às despesas que foram 

realizadas no processo que tramita na 3ª Vara desta Comarca, sob o 

Código 118237, entendo que não devem ser ressarcidas pela Imobiliária, 

uma vez que foi através do advogado da requerida que a parte autora 

propôs aquela referida ação de despejo, mesmo que posteriormente, 

tenha sido substabelecido para outro advogado, o que demonstra que foi 

diligente, pelo menos, em ingressar com a ação posteriormente. Quanto às 

contas de água e luz que não foram pagas, noto que todas elas não são 

do período de locação, mas sim posteriores ao tempo da locação (janeiro a 

junho de 2013) e, portanto, não estão dentro do período em que a 

imobiliária foi remunerada para administrar o imóvel, então ela não pode 

ser responsabilizada por elas. Também não há como imputar 

responsabilidade pelos alugueres não pagos após o período de contrato 

locação, pela mesma razão acima exposta e também porque não é 

possível afirmar com certeza que o imóvel seria alugado neste período. 

Além disso, é possível inferir de todo o contexto dos autos que o inquilino 

abandonou o imóvel pouco tempo após a expiração do contrato, fato 

evidenciado pelo insucesso na tentativa de notificação no endereço do 

imóvel. Em relação ao danos morais, não entendo cabível, porque os 

transtornos de ordem moral, na realidade, foram causados pelo inquilino, 

que abandonou o imóvel, sem entregar as chaves e sem fazer as devidas 

reparações, não podem ser atribuídos à Imobiliária. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL e: Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos 

materiais referentes aos reparos no imóvel, o que perfazem o valor de R$ 

4.773,70 (quatro mil setecentos e setenta e três reais e setenta centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde os desembolsos e juros de 

1% ao mês, estes a partir da citação. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 11 de julho de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

Registro que, não obstante o inicial declínio de competência por parte 

deste magistrado, há anos cessou a causa do impedimento, de forma que 

não vejo qualquer irregularidade na presente homologação. P. Leste-MT, 

12 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004325-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ALBANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004325-14.2017.8.11.0037 

Promovente: SALETE ALBANO Promovido: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

COSENTINO LTDA - EPP Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por SALETE ALBANO em face de CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

COSENTINO LTDA - EPP. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os 

autos, vislumbro que a situação fática abortada é idêntica àquela já 

narrada e discutida nos autos de n.º 8011378-29.2014.8.11.0037, 

distribuído em 28/10/2014 referente a indenização por danos morais, 

materiais e lucros cessantes, despachado anteriormente ao presente 

processo. Desta forma, entendo que se operou o instituto da 

Litispendência. A litispendência se caracteriza através do ajuizamento de 

duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 
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mesmo pedido: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a 

litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em 

curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, 

quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e 

remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência. Como a primeira já 

fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito.” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª 

edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu este Tribunal, 

vejamos: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - 

EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de 

litispendência entre ações, necessária se faz a extinção do segundo 

processo. Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, V do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 11 de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima, consignando que o motivo do impedimento do 

Juízo cessou há anos. P. Leste-MT, 12.07.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011664-70.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BAPTISTA PENIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011664-70.2015.8.11.0037. REQUERENTE: VANDERLEI BAPTISTA 

PENIDO REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. A lista de negativações do reclamante é 

extensa. Contudo, consta no sistema apenas três ações propostas neste 

Juízo, incluindo essa. Nas duas outras, este magistrado extintiu o feito por 

sentença terminativa também em razão do não comparecimento do autor 

na audiência de conciliação (Autos 8011663-85.2015.811.0037 proposta 

contra a Tim Celular S/A e Autos 8011665-55.2015.811.0037, proposta 

contra a Oi Móvel S/A). Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do 

FONAJE, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e promova-se a baixa dos autos 

no sistema, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

11 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010879-11.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA DIAS BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010879-11.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMATEL COMERCIAL 

ELETRONICA LTDA - ME EXECUTADO: HELENA MARIA DIAS BRAGA 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Primatel Comercial Eletrônico LTDA – ME 

e Helena Maria Dias Braga, noticiado nos autos(id. n°13818201). Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Considerando o valor penhorado na 

importância de R$1.704,51(um mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e 

um centavos) no evento n°13730583, proceda-se a restituição à 

executada Helena Maria Dias Braga, mediante expedição de alvará. Após, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste – MT, 

18 de maio de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FAGUNDES (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005050-03.2017.8.11.0037 Reclamante: SEBASTIAO FAGUNDES 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

forneçam os medicamentos Prolopa 200+50mg e Mantidan 100mg. O 

Município de Primavera do Leste alega que já efetuou a entrega dos 

medicamentos solicitados, Prolopa 250mg e Mantidan 100mg, em 

28/11/2017, cumprindo, assim, a referida decisão. É o breve relato. 

Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a competência 

para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
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para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - 

TRATAMENTO DE PARKINSON - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - INADMISSÍVEL A RECUSA - 

DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É obrigação de o Estado 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação necessária para o tratamento de saúde, em especial os casos 

mais graves. A sentença objurgada não merece qualquer retificação, 

permanecendo inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do 

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso conhecido e improvido. (RI 

1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

medicamento de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Estando a parte 

reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do medicamento 

atualizado quanto à necessidade do fornecimento, procedendo conforme 

determina a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 3º, que estabelece: 

Os pacientes em tratamento com medicamentos de uso contínuo deverão 

passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 03 (três) meses, para 

revisão da prescrição e apresentação de novo receituário, bem como de 

exames de acompanhamento da patologia no período de 06 (seis) em 06 

(seis) meses para continuidade no recebimento do medicamento. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados a fornecerem à parte reclamante o 

medicamento vindicado, pelo tempo que se fizer necessário. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de julho 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 

de julho de 2.018.. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004951-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINALVA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004951-33.2017.8.11.0037 Reclamante: LINALVA FERREIRA DE MORAIS 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 
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o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e 

ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos 

forneçam o medicamento Enoxaparina sódica 40mg. Se defende a parte 

reclamada ESTADO DE MATO GROSSO alegando suspensão do processo 

em razão da afetação em sede de recurso repetitivo pelo STJ, legitimidade 

passiva da União Federal e consequente incompetência deste Juízo, 

medicamento não integrante na lista da assistência farmacêutica, 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

hipossuficiência financeira não demonstrada, impertinência da aplicação 

da multa diária, utilização da tabela sus como parâmetro. O Município de 

Primavera do Leste alega que já efetuou a entrega da medicação 

solicitada, ENOXOPARINA SÓDICA 40mg, em 02/02/2018. É o breve relato. 

Decido. No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se 

necessário rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente 

o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - 

TRATAMENTO DE PARKINSON - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - INADMISSÍVEL A RECUSA - 

DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É obrigação de o Estado 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação necessária para o tratamento de saúde, em especial os casos 

mais graves. A sentença objurgada não merece qualquer retificação, 

permanecendo inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do 

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso conhecido e improvido. (RI 

1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

medicamento de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Estando a parte 

reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do medicamento 

atualizado quanto à necessidade do fornecimento, procedendo conforme 

determina a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 3º, que estabelece: 

Os pacientes em tratamento com medicamentos de uso contínuo deverão 

passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 03 (três) meses, para 

revisão da prescrição e apresentação de novo receituário, bem como de 

exames de acompanhamento da patologia no período de 06 (seis) em 06 

(seis) meses para continuidade no recebimento do medicamento. Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar 

solidariamente os reclamados a fornecerem à parte reclamante o 

medicamento vindicado, pelo tempo que se fizer necessário. Sem custas 
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nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de julho 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 

de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003233-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA XAVIER DE MORAIS REIS (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003233-98.2017.8.11.0037 Reclamante: Ana Xavier de Morais Reis 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e ESTADO DO 

MATO GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o 

medicamento AZATIOPRINA 50MG. É o breve relato. Decido. No tocante ao 

pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - 

TRATAMENTO DE PARKINSON - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - INADMISSÍVEL A RECUSA - 

DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É obrigação de o Estado 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação necessária para o tratamento de saúde, em especial os casos 

mais graves. A sentença objurgada não merece qualquer retificação, 

permanecendo inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do 

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso conhecido e improvido. (RI 

1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não eximem a responsabilidade dos entes no presente caso, porque 

nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a 
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norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na 

promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Estando a 

parte reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do 

medicamento atualizado quanto à necessidade do fornecimento, 

procedendo conforme determina a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 

3º, que estabelece: Os pacientes em tratamento com medicamentos de 

uso contínuo deverão passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 

03 (três) meses, para revisão da prescrição e apresentação de novo 

receituário, bem como de exames de acompanhamento da patologia no 

período de 06 (seis) em 06 (seis) meses para continuidade no recebimento 

do medicamento. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de 

processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida 

e condenar a reclamada a fornecer à parte reclamante o medicamento 

vindicado, pelo tempo que se fizer necessário. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de julho 

de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 

de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JEANE SALES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003121-32.2017.8.11.0037 Reclamante: MARIA JEANE SALES BARBOSA 

Reclamadas: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE – MT e ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando que referidos 

entes públicos forneçam o medicamento Enoxaparina sódica 40 mg. O 

Município reclamado se defende alegando ilegitimidade passiva, 

necessidade de reconsideração da decisão no tocante ao bloqueio de 

verbas públicas. É o breve relato. Decido. No tocante ao pedido formulado 

pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 
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(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - 

TRATAMENTO DE PARKINSON - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - INADMISSÍVEL A RECUSA - 

DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É obrigação de o Estado 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação necessária para o tratamento de saúde, em especial os casos 

mais graves. A sentença objurgada não merece qualquer retificação, 

permanecendo inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do 

artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso conhecido e improvido. (RI 

1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. As normativas do 

SUS não eximem a responsabilidade dos entes no presente caso, porque 

nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a 

norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na 

promoção da saúde. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do medicamento de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Estando a 

parte reclamante em tratamento, deverá manter o fornecedor do 

medicamento atualizado quanto à necessidade do fornecimento, 

procedendo conforme determina a Portaria 172/2010/GBSES, §2°, III, artigo 

3º, que estabelece: Os pacientes em tratamento com medicamentos de 

uso contínuo deverão passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 

03 (três) meses, para revisão da prescrição e apresentação de novo 

receituário, bem como de exames de acompanhamento da patologia no 

período de 06 (seis) em 06 (seis) meses para continuidade no recebimento 

do medicamento. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de 

processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida 

e condenar a reclamada a fornecer à parte reclamante o medicamento 

vindicado, pelo tempo que se fizer necessário, de acordo com a 

prescrição médica. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 10 de julho de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 10 de julho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011806-74.2015.8.11.0037
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NAIR LUIZA SGUAREZI SANDRI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO DONIN (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRA MARA CADORE (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELEN CRISTINA VIANA CORA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDEGAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011806-74.2015.8.11.0037 Reclamante: NAIR LUIZA SGUAREZI SANDRI 

Reclamada: OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c direito de resposta 

com pedido liminar proposta por NAIR LUIZA SGUAREZI SANDRI DOS 

SANTOS contra OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA EPP (JORNAL O DIÁRIO 

CLIQUEF5). Convém ressaltar que este processo tem conexão com os 

autos nº 8011804-07.2015.8.11.0037 proposto por SANDRI DOS SANTOS 

E SANTOS LTDA – ME contra OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA EPP 

(JORNAL O DIÁRIO CLIQUEF5), por se tratar do mesmo objeto a ser 

discutido. Por esta razão, prolato as duas sentenças para que não haja 

divergência de julgamento entre elas. Foi deferida, em parte, a tutela de 

urgência pleiteada em Id 3584838. Realizada a audiência de conciliação 

esta restou infrutífera diante da inexistência de acordo (Id 3584887). A 

parte reclamada já saiu intimada para apresentar contestação, mas não o 

fez no prazo legal. A parte autora, ao final, requereu o julgamento 

antecipado da lide e a decretação da revelia. É o breve relato. Decido. 

Sobre a decretação da revelia e os efeitos de presunção de veracidade 

dos fatos, manifestou-se o nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 

07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF 

publicada em 04/09/2015: “1. A revelia traz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, o que lhe permite exigir da parte a comprovação desses fatos haja 

vista a relatividade daquela presunção. 2. Incorre em cerceamento de 

defesa e amplo acesso à justiça, quando, diante da evidência das provas 

documentais apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo 

acidentado, somando-se a presunção advinda da confissão ficta, 

decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por 

parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir 

a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, 

quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 

9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com vistas a 

ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de aplicar a 

presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, decreto a revelia por ausência de 

contestação, mas afasto a presunção de veracidade dos fatos e passo a 

análise do feito diante das provas dos autos. Para correta fundamentação 

desta sentença, insta salientar que nos autos conexos a estes, foi 

realizada audiência de instrução e julgamento, com o intuito de ouvir 

testemunhas que tiveram de alguma forma contato com a matéria alvo de 

ambos os processos e, por esta razão determinei que fossem trasladadas 

cópias do termo e das mídias (Id 3584968 do processo 

8011804-07.2015.8.11.0037), para este processo. Na audiência de 

instrução, foi ouvida a jornalista Elaine Costa Sampaio que escreveu a 

matéria objeto deste processo, e que esclareceu que, para realizar sua 

reportagem investigativa, gerada a partir de um comentário no site Clique 

F5, pediu informações a Srª Mirna (Coordenadora do Setor de Licitações), 

o que demonstra que a intenção não foi de difamar ou atingir a honra da 

reclamante, mas sim de investigar supostas irregularidades nas licitações. 

Informou inclusive que colocou em sua matéria a frase “NÃO É ILEGAL 

PARENTE DE VEREADOR PARTICIPAR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA”, o 

que denota que não estava perseguindo a reclamante. Também não o fez 

ao falar sobre a licença ambiental vencida, porque pelas provas 

documentais restou demostrado que a licença realmente estava vencida e, 

ao final, afirmou que acreditava que todas as informações da reportagem 

estavam corretas. Outra testemunha ouvida pelo juízo, Srª Sandra Mara 

Cadore, relata que leu a matéria e que as pessoas faziam comentários e 

davam risada do vereador Edegar, mas não apresentou em seu 

depoimento qualquer eventual constrangimento causado a parte 

reclamante. Ressaltou que já levou seu carro inúmeras vezes no lava jato 

Edegar e, ao final, afirmou que acreditava que todas as informações da 

reportagem também estavam corretas. Assim, segundo estabelece o 

Código de Processo Civil, compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Noticia o reclamante que foi alvo de publicação de matéria 

jornalística de alegado cunho difamatório por parte da reclamada, uma vez 

ter aduzido que: “A causa do sofrimento, do vexame, da humilhação 

infligidas a Autora decorreram da veiculação da denúncia caluniosa em 

detrimento da Autora, publicadas de forma sensacionalista, como matéria 

depreciativa ao bom conceito perante a sociedade, no periódico de grande 
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circulação, no caso no jornal O Diário e no sitio Cliquef5, de propriedade 

da Ré” Narra que tomou conhecimento que estava sendo alvo de chacotas 

e que teve abalada sua honra subjetiva, pessoal, sendo atingida 

indevidamente, repercutindo no seio familiar e profissional. Pois bem, na 

forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, haverá responsabilidade civil 

sempre que alguém, por sua ação ou omissão voluntária, negligente ou 

imprudente, violar direito ou causar danos a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, cometerá ato ilícito, e, portanto, será obrigado a 

indenizá-lo. Assim, para que haja êxito na dedução em sua pretensão 

indenizatória, incumbe a parte reclamante o ônus de provar os fatos 

constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), que neste caso seria a 

prática da conduta antijurídica imputada à parte reclamada, os danos que 

alega ter sofrido, o nexo de causalidade entre os dois elementos 

anteriores e a culpa da parte reclamada pelos prejuízos apontados na 

petição inicial. Conforme exposto, no caso ora em análise, a parte 

reclamante sustenta que a parte reclamada teria veiculado sátira 

pejorativa à sua honra objetiva e subjetiva. Neste aspecto, caberia 

primeiramente a parte reclamante demonstrar de forma inequívoca a 

repercussão negativa e pública da referida matéria e onde exatamente ela 

lhe causou os tais danos. Dos fatos articulados na petição inicial, não se 

observa a prática dos alegados atos ilícitos pela reclamada, pois a 

reportagem possui cunho informativo e opinativo jornalístico, onde 

constam dados a respeito do processo licitatório do qual a requerente 

participou e opinião que não extrapola os ditames da lei. A respeito da 

veiculação da sátira atrelada a matéria jornalística sobre a participação da 

requerente em processo licitatório, não é possível afirmar que 

indubitavelmente causou danos à imagem da requerente, posto que a 

personagem retratada na sátira sequer foi condenada por corrupção. Por 

fim, os comentários dos internautas abaixo da matéria são manifestações 

gerais verificáveis em inúmeras notícias diariamente, de diversos 

noticiários, mas sem maiores repercussões, até porque, o usuário da 

internet identificado, também usufrui o direito de expressão. A liberdade de 

imprensa é direito fundamental, no entanto, o excesso e o abuso no 

exercício do direito de informar, extrapolando os limites da informação e 

causando ofensa à honra está sujeita ao controle judicial, por norma da 

própria Constituição Federal, que prevê igualmente que nenhuma lesão ou 

ameaça a direito poderá ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário, o 

que se denota do disposto no artigo 5º, inciso XXXV. É cediço afirmar que 

inexistem provas cabais nos autos a demonstrar a perda do prestígio, 

credibilidade, bom nome, boa fama da requerente após o citado incidente. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão 

autoral. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, tornando sem efeito a tutela deferida. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de julho de 2018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de julho de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011804-07.2015.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRI DOS SANTOS E 

SANTOS LTDA - ME REQUERIDO: OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA - EPP 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do 

NCPC. Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c direito de 

resposta com pedido liminar proposta por SANDRI DOS SANTOS E 

SANTOS LTDA contra OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA EPP (JORNAL O 

DIÁRIO CLIQUEF5). Convém ressaltar que este processo tem conexão 

com os autos nº 8011806-74.2015.8.11.0037 proposto por NAIR LUIZA 

SGUAREZI SANDRI contra OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA EPP (JORNAL 

O DIÁRIO CLIQUEF5), por se tratar do mesmo objeto a ser discutido. Por 

esta razão, prolato as duas sentenças para que não haja divergência de 

julgamento entre elas. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida (Id 

3584797 e Id 3584822 ). Realizada a audiência de conciliação esta restou 

infrutífera diante da inexistência de acordo (Id 3584861). A parte 

reclamada apresentou contestação em Id 3584911. Impugnação à 

contestação Id 3584941. Audiência de instrução e julgamento em Id 

3584968. É o breve relato. Decido. Na audiência de instrução, foi ouvida a 

jornalista Elaine Costa Sampaio que escreveu a matéria objeto deste 

processo, e que esclareceu que, para realizar sua reportagem 

investigativa, gerada a partir de um comentário no site Clique F5, pediu 

informações a Srª Mirna (Coordenadora do Setor de Licitações), o que 

demonstra que a intenção não foi de difamar ou atingir a honra da 

reclamante, mas sim de investigar supostas irregularidades nas licitações. 

Informou inclusive que colocou em sua matéria a frase “NÃO É ILEGAL 

PARENTE DE VEREADOR PARTICIPAR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA”, o 

que denota que não estava perseguindo a reclamante. Também não o fez 

ao falar sobre a licença ambiental vencida, porque pelas provas 

documentais restou demostrado que a licença realmente estava vencida e, 

ao final, afirmou que acreditava que todas as informações da reportagem 

estavam corretas. Outra testemunha ouvida pelo juízo, Srª Sandra Mara 

Cadore, relata que leu a matéria e que as pessoas faziam comentários e 

davam risada do vereador Edegar, mas não apresentou em seu 

depoimento qualquer eventual constrangimento causado a parte 

reclamante. Ressaltou que já levou seu carro inúmeras vezes no lava jato 

Edegar e, ao final, afirmou que acreditava que todas as informações da 

reportagem também estavam corretas. Assim, segundo estabelece o 

Código de Processo Civil, compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Noticia o reclamante que foi alvo de publicação de matéria 

jornalística de alegado cunho difamatório por parte da reclamada, uma vez 

ter aduzido que: “A causa do sofrimento, do vexame, da humilhação 

infligidas a Autora decorreram da veiculação da denúncia caluniosa em 

detrimento da Autora, publicadas de forma sensacionalista, como matéria 

depreciativa ao bom conceito perante a sociedade, no periódico de grande 

circulação, no caso no jornal O Diário e no sitio Cliquef5, de propriedade 

da Ré” Narra que tomou conhecimento que estava sendo alvo de chacotas 

e que teve abalada sua honra subjetiva, pessoal, sendo atingida 

indevidamente, repercutindo no seio familiar e profissional. Pois bem, na 

forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, haverá responsabilidade civil 

sempre que alguém, por sua ação ou omissão voluntária, negligente ou 

imprudente, violar direito ou causar danos a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, cometerá ato ilícito, e, portanto, será obrigado a 

indenizá-lo. Assim, para que haja êxito na dedução em sua pretensão 

indenizatória, incumbe a parte reclamante o ônus de provar os fatos 

constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), que neste caso seria a 

prática da conduta antijurídica imputada à parte reclamada, os danos que 

alega ter sofrido, o nexo de causalidade entre os dois elementos 

anteriores e a culpa da parte reclamada pelos prejuízos apontados na 

petição inicial. Conforme exposto, no caso ora em análise, a parte 

reclamante sustenta que a parte reclamada teria veiculado sátira 

pejorativa à sua honra objetiva e subjetiva. Neste aspecto, caberia 

primeiramente a parte reclamante demonstrar de forma inequívoca a 

repercussão negativa e pública da referida matéria e onde exatamente ela 

lhe causou os tais danos. Dos fatos articulados na petição inicial, não se 

observa a prática dos alegados atos ilícitos pela reclamada, pois a 

reportagem possui cunho informativo e opinativo jornalístico, onde 

constam dados a respeito do processo licitatório do qual a requerente 

participou e opinião que não extrapola os ditames da lei. A respeito da 

veiculação da sátira atrelada a matéria jornalística sobre a participação da 

requerente em processo licitatório, não é possível afirmar que 

indubitavelmente causou danos à imagem da requerente, posto que a 
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personagem retratada na sátira sequer foi condenada por corrupção. Por 

fim, os comentários dos internautas abaixo da matéria são manifestações 

gerais verificáveis em inúmeras notícias diariamente, de diversos 

noticiários, mas sem maiores repercussões, até porque, o usuário da 

internet identificado, também usufrui o direito de expressão. A liberdade de 

imprensa é direito fundamental, no entanto, o excesso e o abuso no 

exercício do direito de informar, extrapolando os limites da informação e 

causando ofensa à honra está sujeita ao controle judicial, por norma da 

própria Constituição Federal, que prevê igualmente que nenhuma lesão ou 

ameaça a direito poderá ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário, o 

que se denota do disposto no artigo 5º, inciso XXXV. É cediço afirmar que 

inexistem provas cabais nos autos a demonstrar a perda do prestígio, 

credibilidade, bom nome, boa fama da requerente após o citado incidente. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão 

autoral. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, tornando sem efeito a tutela deferida. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de julho de 2018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de julho de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190492 Nr: 4072-43.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FERNANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNA FERNANDA SILVA, Filiação: 

Isabel Santos Silva, data de nascimento: 04/04/1994, brasileiro(a), natural 

de Iporá-MT, solteiro(a), babá, Telefone 66-996058419. 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: Assim agindo, o denunciada Bruna Fernanda Silva, 

icorreu na sanção do art. 340, do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia , requerendo seja citada.

Despacho: Código 1904921. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 19 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199258 Nr: 8192-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA GONÇALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGELA MARIA GONÇALVES 

FERNANDES, Rg: 2273696-4, Filiação: Orlando Fernandes Neto e Vania 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 07/01/1998, brasileiro(a), natural 

de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), domestica, Telefone 66-84115478. 

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: 'Ex positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público oferece Denúncia em desfavor de Angela 

Maria Gonçalves Fernandes supra qualifcada, como incursa nas sanções 

do art. 306, § I, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Código 1992581. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 19 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190624 Nr: 4140-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYLLENE ROBERTA FERREIRA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAYLLENE ROBERTA FERREIRA 

FONSECA, Cpf: 06329085137, Rg: 29504430, Filiação: Zenaide Ferreira 

Queiroz e Vanderlan da Silva Fonseca, data de nascimento: 25/07/1997, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, casado(a), Telefone 

66-996925217. 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: Pelo exposto, o Ministério Publico de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Rayllene Roberta Ferreira Fonseca, como 

incurso nas penas do Art. 1º, § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

Despacho: Código 1906241. Defiro o pedido contido na cota ministerial 
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retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 19 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169145 Nr: 4846-10.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FRANCISCO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÉRGIO FRANCISCO CUNHA, Cpf: 

04515178814, Rg: 316.075, Filiação: Pedro Cunha e Maria de Lourdes 

Sigarini Cunha, data de nascimento: 30/01/1961, brasileiro(a), natural de 

Cravinos-MT, convivente, conselheiro tutelar/fiscal sanitário. 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: Assim agingo, o denunciado Sérgio Francisco Cunha 

icorreu na sanção do art. 340 do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia.

Despacho: Código 169145Vistos.1. Tendo em vista que os autos 

aportaram do juizado especial, recebo a denúncia em desfavor de Sergio 

Francisco Cunha, dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art.396-A).4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, 

desde já, nomeio o Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, 

art. 396-A, paragrafo segundo).5. Após, venham conclusos para os fins 

do art. 397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 

de junho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141334 Nr: 347-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI COUTINHO BARRETO, THIAGO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO SOARES, Cpf: 01936245167, 

Filiação: Izanira Antonia Soares, data de nascimento: 09/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Goiania-GO, solteiro(a), desempregado, aux 

administrativo, Telefone 65-9950-1016. 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: Pelo Exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Davi Coutinho Barreto e Tiago Soares, como 

incurso nas penas do art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal.

Despacho: Código 1413341. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 97.2. Cite-se o acusado Thiago Soares, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.5. Quanto ao réu Davi Coutinho Barreto, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público, para requerer o que entender por 

direito.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134855 Nr: 6671-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOUVEIA VIEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS GOUVEIA VIEIRA COSTA, Cpf: 

00313594180, Rg: 4728786, Filiação: Maria Gouveia de Sousa e Jeronimo 

Vieira da Silva, data de nascimento: 10/07/1976, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, casado(a), microempreendedor. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Marcos Gouveia Vieira Costa como incurso nos Art. 21, 

do Decreto Lei n. 3.688/41, e 147, do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, 

alíneas "a" e "f" do mesmo Codex, com observância da Lei Federal n. 

11.340/2006, devendo ser ele citado.

Despacho: Código 134855Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 
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10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194452 Nr: 5948-33.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASMAILDO DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MASMAILDO DOMINGOS DOS SANTOS, 

Cpf: 07115039402, Rg: 7807590, Filiação: Francisco Domingos dos Santos 

Filho e Rosa Inacia da Conceição, data de nascimento: 19/09/1986, 

brasileiro(a), natural de Salgueiro-PE, solteiro(a), op de máquina, Telefone 

3498-1740. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Masmaildo Domingos dos Santos como incurso nos Art. 

129, § 9º, c/c o art. 14, inciso II, e 147, c/c art. 61, inciso II, alineas "a" 

(motivo fútil) "e" (contra ascendente), "f" e "h" (contra maior de 60 anos), 

na forma prevista no art. 69, todos do Código Penal, com a observância da 

Lei Federal n. 11.340/2006, devendo ser ele citado.

Despacho: Código 194452Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174080 Nr: 7456-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 Autos código 174080

Ante a informação de fls. 103/10553/54, designo o dia 24.08.2018, às 

15:20 horas, para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164162 Nr: 2288-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ JOSÉ DA PEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 Autos código 164162

Ante a informação de fls. 53/54, designo o dia 24.08.2018, às 15:10 horas, 

para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203970 Nr: 1269-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO GENESSIS FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Autos código 203970

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 24/08/2018, às 15:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200956 Nr: 8871-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEDRO MENDES, DARCI GARCIA DA 

ROCHA, GUIDO LAND, HELTON BARCELOS COSTA, ALESSANDRO 

RODRIGUES MAURICIO PRUDENTE, LEONORA SCHIMER MARIMOM 

STEPHAN, JANDIR ZANCHET, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, ANTONIO 

MARCOS CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA MARTINS RIBAS, MANOEL 

MESSIAS CRUZ NOGUEIRA, ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

MAURO GOMES FILHO, TAINAH DA SILVA FERREIRA, CLAUDEMAR 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, 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, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 28 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário
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Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119446 Nr: 1854-81.2013.811.0037

 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): SIDNEY DIAS DE OLIVEIRA FILHO, TIAGO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 11 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207318 Nr: 2890-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 11 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 36/2018-SORO EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,       RESOLVE:Art. 1º - 

Nomear a Sra. BRUNNA GUSATTI, para exercer o cargo em comissão de 

Assessora de Gabinete I, do Gabinete da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais da Comarca de Sorriso, a partir da assinatura do 

Termo Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 11 de 

julho de 2018.         Jacob SauerJuiz Diretor do Forotable

 PORTARIA N. 36/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. BRUNNA GUSATTI, para exercer o cargo em 

comissão de Assessora de Gabinete I, do Gabinete da Vara Especializada 

dos Juizados Especiais da Comarca de Sorriso, a partir da assinatura do 

Termo Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

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

Sorriso/MT, 11 de julho de 2018.

 Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MAIRA DA SILVA FRITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE PEZETTE (RÉU)

DANIEL JORGE MASCHIO (RÉU)

 

Autos n. 1003551-38.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 27 de Agosto de 2018, às 16h30min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITEM-SE os requeridos para, querendo, 

contestarem a ação no prazo legal, cientes que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de 

Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003377-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ESPERDIAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003377-29.2018.8.11.0040. AUTOR: JOSE 

MARIA ESPERDIAO DA COSTA RÉU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de nulidade de cláusulas contratuais com pedido de revisão 

de contrato e antecipação de tutela ajuizada por JOSÉ MARIA ESPERDIÃO 

DA COSTA em face de CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em que o autor alega, em síntese, que firmou contrato de 

empréstimo com a requerida em 23/10/2017 no valor de R$ 8.672,54 (oito 

mil seiscentos e setenta e dois e cinquenta e quatro centavos). Afirma que 

ficou ajustado o valor de R$ 19.928 (dezenove mil novecentos e vinte e 

oito reais) a serem pagos pelo empréstimo realizado em parcelas nas 

condições estipuladas no contrato. Narra que foram pactuadas diversas 

cláusulas abusivas, razão pela qual requer a revisão contratual. Formula 

ainda, pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do 

contrato, bem como a abstenção ou retirada de seu nome de quaisquer 

cadastros de proteção ao crédito. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, DEFIRO a AJG pugnada. Analisando sumariamente os 

argumentos e a documentação anexada no feito, constato que o autor não 

nega a existência de dívida pendente de quitação junto à ré, requerendo a 

suspensão da exigibilidade do contrato, visto que alega a existência de 
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cláusulas abusivas, bem como requer a abstenção de inclusão de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito ou sua retirada se já o tenha 

feito. Neste caso não subsiste o fumus boni iuris, pois o autor confessa, 

em sua inicial, a existência de relação comercial entre as partes, 

justificando a necessidade do deferimento da tutela antecipatória em 

virtude de encargos excessivos, não se predispondo, no entanto, a 

realizar qualquer depósito nos autos do valor incontroverso. In casu, a 

norma do art. 396, do CC, dispõe que “O inadimplemento da obrigação, 

positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o 

devedor”. A Súmula 380 do STJ, no mesmo sentido, salienta que "A 

simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor". A mora, por sua vez, permite o que se 

pretende obstar via antecipação de tutela em exercício regular do direito 

(art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02). Além disso, o disposto artigo 784, § 

1º, do NCPC, salienta que "A propositura de qualquer ação relativa a 

débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a 

execução". Portanto, a norma é clara e sua incidência manifesta - Art. 

336, do CC: "Para que a consignação tenha força de pagamento, será 

mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos 

os requisitos sem os quais não é válido o pagamento ". Mais que isso, nos 

termos do art. 541, do NCPC, "Tratando-se de prestações sucessivas, 

consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo 

processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que 

o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento". 

Por outro lado, saliente-se que, nos termos da Súmula 382, do STJ - “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade”. Se isso não bastasse, resta pacificado no E. 

TJMT que “Para impedir a inscrição do nome nos cadastros de 

inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá 

manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido 

dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a 

orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e 

o §1º do art. 285-B do CPC” (TJMT - Sexta Câmara Cível. AgR nº 

94772/2014. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 13/08/2014, DJE 

18/08/2014). Destarte, considerando que a dívida é incontroversa (an 

debeatur), apesar da discussão sobre valores (quantum debeatur), não 

constato o fumus boni iuris necessário para o deferimento liminar. Posto 

isso, INDEFIRO a liminar requerida. No mais, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 03 de Setembro de 2018, às 16h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo os requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. 

Às providências. Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003496-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (RÉU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

Autos n. 1003496-87.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. CITEM-SE os requeridos para, querendo, 

contestarem a ação no prazo legal, cientes que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 27 

de Agosto de 2018, às 17h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo os demandados serem citados com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de 

Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003395-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALTMAYER (EMBARGANTE)

JAQUELINE ELIANE ALTMAYER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003395-50.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: IVAN ALTMAYER, JAQUELINE ELIANE ALTMAYER 

EMBARGADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA Vistos 

etc. RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, 

porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC, eis que 

não preenchidos os requisitos exigidos no §1º do dispositivo 

supramencionado, quais sejam, aqueles exigidos para concessão da 

tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. No ponto, além da inexistência de garantia real, não restou 

demonstrado que o prosseguimento da execução é suficiente para 

caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à 

executada, o que não autoriza a concessão de efeito suspensivo. 

Ademais, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, 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. Assim, para ser permitida a sua concessão, é necessário 

evidenciar, ao menos a probabilidade do direito alegado. Contudo, na 

hipótese em tela, a presença do mencionado requisito não resta 

demonstrada, eis que embora os embargantes aleguem excesso de 

execução e abusividade de cláusulas contratuais, para serem constados 

faz-se necessário a produção de prova hábil, o que somente será 

possível com a instrução do feito. DIGA o embargado no prazo legal. 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003466-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1003466-52.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 10 

de Setembro de 2018, às 08h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por fim, 

diante do constante no último parágrafo da exordial, determino a 

Secretaria da Vara que proceda, se possível for, o cadastramento da 

autora Filipa Sophia Guimarães Silva junto ao PJE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUIELI CLAUDINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. (RÉU)

V. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Autos n° 1000637.35.2017.8.11.0040 Decisão interlocutória Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Tutela de Menor ajuizada por Raquieli Claudina dos 

Santos em benefício dos menores Vitor Chaves e Gabriel Alves dos 

Santos, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na petição inicial de Id. 4898838, instruída com documentos. De 

início, colheu-se o parecer do Ministério Público Estadual, o qual opinou 

pela concessão da tutela provisória à requerente, bem como pela 

realização de estudo psicossocial, Id. 5594242. Seguindo, determinou-se o 

processamento da ação, determinando-se a prévia realização de estudo 

psicossocial, Id. 8195909. Juntada do estudo psicossocial realizado, Id. 

12537064. Manifestação da requerente sobre o estudo realizado, 

reiterando o pedido de procedência da ação, Id. 13053387. Por fim, 

colheu-se o parecer do Ministério Público Estadual, o qual, por seu 

representante legal, opinou pela procedência da ação, Id. 13239488. É o 

breve relato. Decido. Pois bem. Considerando a conclusão do parecer 

confeccionado pela Equipe Técnica Forense (Id. 12537064), bem como a 

cota ministerial inserida sob o Id. 13239488, de modo a regulamentar a 

situação fática, concedo a tutela provisória dos menores Vitor Chaves e 

Gabriel Alves dos Santos em favor de Raquieli Claudina dos Santos, todos 

qualificados nos autos, mediante a lavratura do termo competente. 

Seguindo, em que pese o parecer do MPE pelo acolhimento da pretensão 

inicial em sede de mérito, examinando minudentemente os autos, 

sobretudo a narrativa fática que consta da inicial e os documentos que a 

acompanham, é possível verificar que os menores em questão são filhos 

de mãe falecida, todavia, inexiste qualquer informação sobre falecimento, 

ou ainda, declaração de ausência dos genitores, sendo imprescindível que 

se estabeleça o contraditório em relação aos mesmos. Nessa toada, 

determino a inclusão de Valcir Chaves e Adilso Alves dos Santos no polo 

passivo da presente ação, devendo a Secretaria proceder as devidas 

retificações. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

declinar o endereço atualizado dos mesmos. Sem prejuízo da intimação da 

demandante, determino à Secretaria que providencie a busca junto aos 

órgãos conveniados do endereço atualizado dos mesmos. Localizado os 

endereços, providencie a citação dos requeridos, fazendo-se as 

advertências de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003318-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (REQUERIDO)

 

1003318-41.2018.8.11.0040 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, 11 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003358-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

GIOVANI DIOMAR PRESSER (REQUERIDO)

 

1003358-23.2018.8.11.0040 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, 11 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003427-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 180 de 648



VANTOILDES AGUILAR DA ROCHA (EXECUTADO)

 

1003427-55.2018.8.11.0040 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, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. 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, 11 

de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003089-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (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:

ALEXANDRE CANEVER (EXECUTADO)

CLAUDETE REOLON PASTORIO (EXECUTADO)

 

Autos n. 1003089-81.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE 

os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento 

do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. 

art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE 

o cônjuge dos executados, se casados forem, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de 

Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003176-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003176-37.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC, eis que não preenchidos os requisitos 

exigidos no §1º do dispositivo supramencionado, quais sejam, aqueles 

exigidos para concessão da tutela antecipada. Ainda, válido destacar que 

não restou demonstrado que o prosseguimento da execução é suficiente 

para caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos 

demandados, o que não autoriza a concessão de efeito suspensivo. No 

mais, DIGA o embargado no prazo legal. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003181-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES MACIEL REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSANE CECILIA ATHAYDES MARTELLO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1003181-59.2018.8.11.0040. Vistos etc. Analisando detidamente 

a exordial, verifico que a parte autora deixou de juntar os documentos 

essenciais a propositura da demanda. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c 

art. 319, ambos do CPC. 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003607-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI MARIA FEIX DAL BEM (REQUERIDO)

KARINA MARTINELLO (REQUERIDO)

TIAGO DAL BEM (REQUERIDO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (REQUERIDO)

 

1003607-71.2018.8.11.0040 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, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003534-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Y. J. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003534-02.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: YURI JACOBSEN DE CAMARGO REQUERIDO: CLAIR 

FATIMA DA SILVA Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. NOMEIO 

inventariante o requerente YURI JACOBSEN DE CAMARGO, 

dispensando-o, no entanto, de prestar compromisso, na forma do art. 660 
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do CPC. OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal de Sorriso/MT e Banco do 

Brasil agência de Sorriso/MT para informarem as importâncias atualizadas 

referente a conta corrente e poupança da de cujus, no prazo de 10 (dez) 

dias. Ademais, OFICIE-SE à agência do INSS deste Município de 

Sorriso/MT, para que informe a este Juízo, no prazo acima assinalado, a 

existência de dependentes cadastrados em nome da de cujus. De tudo 

cumprido, COLHA-SE o parecer ministerial. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Julho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CAMINHOES LTDA (RÉU)

ELECSONIC COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

Autos n. 1004211-66.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 13676304. Desta feita, REDESIGNO a sessão de mediação para o 

dia 15 de Outubro de 2018, às 09h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 28 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003679-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGHIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KOCOWSKI NETO OAB - PR84802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DE BARROS (REQUERIDO)

ANGELO DE BARROS - ME (REQUERIDO)

 

1003679-58.2018.8.11.0040 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, 11 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 61994 Nr: 5286-07.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI, TIAGO 

RICARDO HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de IJUÍ-RS e NOVA UBIRATÃ-MT, com a finalidade de 

CITAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 186978 Nr: 2283-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o pedido da embargada para 

revogação da caução ofertada.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004795-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURISETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

através de seu advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência 

do oficial de justiça para o município de Ipiranga do Norte - MT, vez que o 

valor recolhido encontra-se incorreto, devendo juntar posteriormente o 

comprovante de depósito nos autos. Sorriso, 11 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003661-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

COMERCIAL CASA DAS BATERIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO 

PARA ENCAMINHAR O OFÍCIO EXPEDIDO AO 2.º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL 

DE SORRISO - MT, COMPROVANDO-SE O PROTOCOLO NOS AUTOS, 

TENDO EM VISTA O NECESSÁRIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS 

NAQUELA SERVENTIA. SORRISO, 11 DE JULHO DE 2018. MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001773-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VON DENTZ (REQUERENTE)

PATISSERIE DU PARC LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação foi apresentada pela parte 

requerida tempestivamente, desta forma, procedo a intimação da parte 

requerente para, querendo, apresentar, impugnação à inicial. Sorriso, 11 

de julho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001727-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 182 de 648



Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ERNESTO SIGNORETTI NETO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerente a distribuir a 

Carta Precatória expedida na Comarca Deprecada, comprovando-se 

posteriormente a distribuição nos presentes autos. Sorriso, 11 de julho de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003269-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003269-97.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: JACSON CELIO LUIZ 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento 

de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas 

as providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17639 Nr: 1777-15.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OSVALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ CENTENARO - 

OAB:8.141/B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188/MT

 Código Apolo nº: 17639

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para que traga aos autos nova memória de 

débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar eventual 

diligência ineficaz, considerando o grande lapso temporal da última 

memória de débito apresentada.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido à fl. 242.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34045 Nr: 3191-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, PATRICIA 

BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Código Apolo nº 34045

Vistos, etc.

Verifica-se que a parte executada foi intimada, via DJE (fl. 307), para 

cumprir a decisão de fl. 306, contudo não se manifestou.

 Na sequência, foi tentada a intimação pessoal da executada, contudo o 

Senhor Oficial de Justiça certificou a intimação negativa (fl. 314).

Instado a se manifestar, o exequente requereu a desistência da ação (fl. 

316).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

do presente cumprimento de sentença, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas. Sem honorários.

Após o transito em julgado, arquive-se, com as baixas e cautelas de 

praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 10 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80742 Nr: 107-58.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECÂNICA KOZAK LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO DOS SANTOS & COSTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 80742

Vistos, etc.

Considerando que entre a data do protocolo do pedido de suspensão do 

feito (fl. 69) e a presente data já se passaram mais de 30 (trinta) dias, 

resta prejudicada a analise do pedido, vez que não há novas justificativas 

para suspender o feito, razão pela qual indefiro o pedido.

Intime-se parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95622 Nr: 7505-22.2012.811.0040

 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: EDUARDO LUIZ NARDI, LUIZ CARLOS NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Código nº: 95622

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 539-546. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

 II - INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 
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quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131832 Nr: 6287-51.2015.811.0040

 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: ELIO BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº 131832

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço de fl. 40, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o atual 

endereço do requerido, ou mesmo, comprove o esgotamento das 

diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas 

judiciais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60511 Nr: 3808-61.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Código Apolo nº: 60511

Vistos, etc.

Considerando que entre a data do protocolo do pedido de suspensão do 

feito (fl. 107) e a presente data já se passaram mais de 30 (trinta) dias, 

resta prejudicada a analise do pedido, vez que não há novas justificativas 

para suspender o feito, razão pela qual indefiro o pedido.

Intime-se parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10641 Nr: 2405-09.2000.811.0040

 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: MARCOS CALZA, CLAUDETE TERESINHA TRÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Código Apolo nº:10641

Vistos, etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE Sra. Gestora Judiciária com a regularização do 

polo passivo, incluindo o inventariante Cleocir Franscisco Tres, bem como 

intimando-o para regularizar sua representação processual.

Sem prejuízos, INTIME-SE o autor para se manifestar dos Embargos ante o 

efeito infringente.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51071 Nr: 1345-83.2009.811.0040

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LOURIÊ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP, PAULO CÉSAR TAVELLA NAVEGA - OAB:259251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 Código Apolo nº: 51071

Vistos, etc.

INTIME-SE o patrono constituído à fl. 38, via DJE, para que proceda o 

pagamento das custas processuais.

Se intimado e não efetuar o pagamento, proceda-se com a notação dos 

débitos referente as custas nas margens da distribuição.

Após, arquive-se na forma da decisão de fls. 30-31.

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111728 Nr: 3706-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA EIRELI, 

EDNEI PAES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WUTZKE, INARA HEIN WUTZKE, 

SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Tendo em vista que não houve manifestação da parte requerida quanto 

ao pagamento, ainda que devidamente citado via DJE 10284 em 

02/07/2018, impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedida Carta Precatória de avaliação e 

penhora, ou ainda, manifeste-se se fará por si mesmo a distribuição da 

mesma.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81510 Nr: 420-19.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W E B COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSE BETINELLI - 

OAB:74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756/PR, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17.964-PR, EVERTON DIEGO 

GIESSLER - OAB:74627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, 

JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, JOBERSON FERNANDO 

LIMA SILVA - OAB:35392-PR, PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - 

OAB:PR/58676, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A
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 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120325 Nr: 10276-02.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR TENEDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna de Freitas Sartori - 

OAB:19.753, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Código Apolo nº: 120325

Vistos, e etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 

2018, às 14h00min, registrando que as testemunhas a serem ouvidas em 

tal solenidade, foram arroladas às fls. 248-249 e fls. 250-251.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

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

intimação do juízo”.

 No mais, defiro o pedido formulado pela parte embargante à fl. 248. 

Devendo assim, ser expedida carta precatória para oitiva das 

testemunhas Silvio Cezar Birkhan e Marciano Delmar Theves.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 06 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80179 Nr: 5523-41.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO GUISSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 (...)Assim, INDEFIRO o pedido de desbloqueio.Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de suspensão do processo de execução, uma vez que não ficou 

demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 912 ou 313 do CPC, 

vez que os embargos à execução não possui efeitos suspensivo, bem 

como a apresentação de deposito judicial para fins de garantia não 

configura causa automática de suspensão.Em relação ao pedido de 

levantamento dos valores bloqueados e depositados judicialmente, ante 

ausência de efeito suspensivo e ausência de alegação de 

impenhorabilidade, DETERMINO a expedição de alvará de levantamento de 

valores em favor do exequente, devendo o exequente apresentar os 

dados bancários para a transferência no prazo de 05 (cinco) 

dias.Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão.Após expedido o competente alvará de liberação, intime-se o 

exequente para que se manifeste quanto ao débito residual, 

providenciando o necessário para o efetivo prosseguimento da execução, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, 09 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 2831-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVARO AGROCOMERCIAL LTDA - ME, AGROVERDE 

AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SORGATO, ZENILDA ROSA SORGATO, 

MARCO AURÉLIO SORGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON 

- OAB:38396

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de busca e apreensão 

determinado na fl.110.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137372 Nr: 9309-20.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SORGATTO, ZENILDE ROSA SORGATTO, 

MARCO AURÉLIO SORGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVARO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON - 

OAB:38396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida para, querendo, 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos, no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124131 Nr: 1919-96.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL-M, AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS, ZRS, MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON 

- OAB:38396, HERMES ALENCAR D. RATHIER - OAB:16.995 - PR, 

ROBSON ALFREDO MASS - OAB:55.684/PR, VALMIR ANTÔNIO SGARBI 

- OAB:38.416/PR

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerente para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000729-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCINEI BARETTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000729-13.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: AILTON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ADEMILTON DA 
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SILVA SANTOS VISTOS. 1. Inicialmente, considerando a citação da parte 

requerida e a evidente colidência de interesses, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual como curadora especial, na forma da lei, determinando 

sua intimação para apresentação de resposta. 2. Em prosseguimento, 

para a realização da perícia médica, OFICIE-SE a Secretaria Municipal de 

Saúde requisitando-se, no prazo máximo de 60 dias, o agendamento de 

data e horário para o exame junto a profissional da rede pública, o qual 

deverá apresentar laudo completo da situação físico-psíquica da parte 

requerida. Desde já, fixo como quesitos: (a) a parte interditanda possui 

alguma enfermidade ou deficiência mental que a impede de ter o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil? Em caso 

positivo, qual? (b) a parte interditanda, mesmo por causa transitória, é 

incapaz de exprimir a sua vontade? (c) a parte interditanda pode ser 

considerada absolutamente ou relativamente incapaz para praticar os atos 

da vida civil? Por quê? (d) a eventual incapacidade da parte interditanda 

tem caráter permanente ou transitório? 3. Faculto às partes a 

apresentação de outros quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que os quesitos das partes e do Juízo deverão fazer parte do ofício 

requisitório à Secretaria Municipal de Saúde. 4. Com a informação nos 

autos da data e horário do exame, intimem-se as partes para obrigatório 

comparecimento ao ato, comprometendo-se o(a) curador(a) a proceder o 

necessário encaminhamento da parte interditanda. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003349-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE BROCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003349-61.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: SIRLENE BROCH 

VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO DO BRASIIL 

S..A em face de SIRLENE BROCH, ambos qualificados nos autos, tendo 

por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada 

por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, 

sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da 

medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em contrato. Com 

efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual 

com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora 

e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte 

autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento 

do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: FIAT, Modelo: PALIO 1.6, 

Ano: 2014/2015, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD196263F2236332, Placa: 

AYR-4364, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003110-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (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:

ANDERSON WEBER (EXECUTADO)

ELOI ANTONIO KOVALESKI (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003110-57.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIA APARECIDA 

BARBOSA DE SOUZA, ANDERSON WEBER, ELOI ANTONIO KOVALESKI 

VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se 

no mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão 

efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não 

noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora e intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - 

Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - 

Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens 

móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o 

devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens 

quantos bastem para garantia da execução, observado o procedimento 

previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes 

para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na 

certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos 

devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo 

honorários em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 

10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida 

à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 

- Havendo requerimento, proceda a secretaria a expedição de certidão de 

admissão da execução para fins de averbação premonitória no registro 

público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de 

expedição. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000250-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao despacho retro, que designei o 
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dia 14 de setembro de 2018, às 15 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000250-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao despacho retro, que designei o 

dia 14 de setembro de 2018, às 15 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105187 Nr: 8256-72.2013.811.0040

 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: POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição e documentos de fls. 312-320 e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120550 Nr: 9626-52.2014.811.0040

 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: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das custas 

(preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo da 

Comarca de Sinop-MT e Iporã-PR via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO BEZERRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (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: 1002042-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 1000848-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000848-37.2018.8.11.0040. AUTOR: 

IRACEMA DE JESUS SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 10/11/17 (Num. 11886866), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/02/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003233-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIS RODRIGUES SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003233-89.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ALDENIS RODRIGUES SILVA OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 20/02/17 (Num. 8311199), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/06/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. No mais, reitere-se novamente a intimação da equipe interdisciplinar 

forense para realização do estudo já determinado nos autos, no prazo de 

30 dias, observando o novo endereço indicado no Num. 11471206. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003578-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003578-55.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VILSON SANTOS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Intime-se a perita judicial para que junte aos autos o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Após, manifestem-se as partes e, na 

sequência, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001778-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDE OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001778-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ERONILDE OLIVEIRA DE ARAUJO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 23/05/17 (Num. 13567813), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/04/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 188 de 648



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIDALVO PEREIRA GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001729-14.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GIDALVO PEREIRA GUSMAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 12/09/17 (Num. 12584673), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 06/04/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001732-66.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CREUZA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 16/01/18 (Num. 12589191), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 06/04/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006354-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006354-28.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ALESSIO FERREIRA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 
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que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 15/12/16 (Num. 12728639), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/12/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001304-84.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 27/02/18 (Num. 12241140), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 15/03/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000054-16.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE CELSO LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 19/10/17 (Num. 13571215) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 10/01/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 
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servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

09h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000715-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. M. F. (AUTOR)

JANETE MARQUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000715-92.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JANETE MARQUES PEREIRA, FERNANDA LETICIA MARQUES FERREIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Considerando a necessidade de realização de perícia para constatação 

da deficiência da parte autora, nomeio para atuar como expert deste Juízo 

a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 08h30min para realização 

da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica 

acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte 

autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma 

tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a 

qual deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

Reitere-se a intimação da equipe interdisciplinar forense para realização 

do estudo já determinado nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de 

serem adotadas as medidas administrativas pertinentes em relação ao 

servidor faltoso. Notifique-se o MPE. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DE ALMEIDA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001434-74.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOAO DIVINO DE ALMEIDA ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 19/02/18 (Num. 13484385) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/03/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001458-05.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA SALETE RODRIGUES RIBEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 14/06/2017 (Num. 13412171) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/03/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

13h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Sem prejuízo, proceda-se novamente 

com a intimação da equipe interdisciplinar forense para realização do 

estudo já determinado nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem 

adotadas as medidas administrativas pertinentes em relação ao servidor 

faltoso. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001924-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVAN DELAPRIA FOSCHIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001924-96.2018.8.11.0040. AUTOR: 

OLIVAN DELAPRIA FOSCHIERA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 15/12/17 (Num. 13571976) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 17/04/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001008-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARGENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1001008-62.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CARLOS ALBERTO ARGENTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 09/08/17 (Num. 13665904) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 02/03/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

13h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Sem prejuízo, reitere-se a decisão de 

num. 12310034, procedendo novamente com a intimação da equipe 

interdisciplinar forense para realização do estudo já determinado nos 

autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000921-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000921-09.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CLARICE PEREIRA GUIMARAES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Considerando a necessidade de realização 

de perícia para constatação da deficiência da parte autora, nomeio para 

atuar como expert deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM 

n. 156032, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

10h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Reitere-se novamente a intimação da 

equipe interdisciplinar forense para realização do estudo já determinado 

nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso, bem como a 

intimação da parte autora para que apresente o comprovante de Cadastro 

Único, conforme determinado em decisão de num. 11958908. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005585-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005585-20.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Reitere-se a decisão de num. 12195908, 

procedendo novamente com a intimação da equipe interdisciplinar forense 

para realização do estudo já determinado nos autos, no prazo de 60 dias, 

sob pena de serem adotadas as medidas administrativas pertinentes em 

relação ao servidor faltoso. Determino, ainda, a intimação da parte autora 

para juntar aos autos o comprovante do Cadastro Único. Sem prejuízo, 

cumprindo o estabelecido e aportando nos autos o resultado do estudo, 

bem como o laudo pericial, manifestem-se as partes. Após, conclusos. 

Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003511-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003511-27.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARCIO DA SILVA LIMA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Considerando que o 

executado concordou com os cálculos apresentados pelo exequente no 
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Num. 12905619, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001315-50.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LUZIA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Considerando que a perita anteriormente designada, Dra. Eliana 

Kawaguti, ao menos por ora, não se encontra realizando pericias judiciais, 

desconstituo-a do referido encargo. Sendo assim, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001950-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001950-31.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração, suscitando omissão na sentença retro, sob a alegação de que 

não analisou o pedido de tutela antecipada. É o sucinto relatório. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e no mérito lhe dou provimento. Isso porque, realmente na 

sentença retro não foi analisado o pedido de tutela antecipada que havia 

sido indeferido no Num. 6140891. Sendo assim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

beneficio de auxílio-doença pela autora, em sentença e, o periculum in 

mora, pela condição social da mesma, está com incapacidade laboral e é 

considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes 

os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

do auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou 

PROVIMENTO, para conceder a tutela antecipada ao autor e fixar em 12 

meses a data da cessação do benefício, a contar da sentença proferida 

nos autos no Num. 12547865. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002017-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ANDRADE BAQUETTIS MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002017-59.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCIELLE ANDRADE BAQUETTIS MEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 16/03/2018 (Num. 13725803) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 20/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 

08h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 
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independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR QUEIROZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002187-31.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JUNIOR QUEIROZ DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 20/05/2017 (Num. 12963618) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

17h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001436-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MEIRE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001436-44.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LEILA MEIRE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 21/09/2017 (Num. 12357657) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/03/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

18h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001741-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001741-28.2018.8.11.0040. AUTOR: 
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IVONEI JOSE DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 15/03/2018 (Num. 13658429) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 09/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 25 de outubro de 2018, às 

18h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ISIDORO KLAMT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000993-30.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ALCEU ISIDORO KLAMT RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ALCEU ISIDORO KLAMT contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando o pagamento de 

auxílio-doença em tutela antecipada e sua conversão em aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto, sustenta que em razão de acidente 

sofrido, possui sequelas definitivas que o incapacitam para a atividade 

laborativa, tendo o benefício sido cessado administrativamente. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 5005786). O requerido apresentou 

contestação, aduzindo a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 6739303). Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou acostado no Num. 12028297, sobre o qual manifestou a parte 

autora, requerendo a concessão de auxílio-acidente e o requerido. É o 

relatório. Decido. Trata-se, como visto linha atrás, de ação previdenciária 

em que o requerente ALCEU ISIDORO KLAMT busca a condenação do 

requerido a promover o pagamento de aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Com a perícia realizada, é desnecessária a produção de outras 

provas para a análise do mérito da lide, vez que, a mesma se demonstra 

prova inequívoca da enfermidade do requerente, assim, ressalvados os 

motivos do julgamento antecipado da lide, passo agora ao exame do 

mérito. Analisando todo o contexto probatório produzido nos autos, tenho 

que o requerente faz jus ao beneficio de auxílio-acidente, pois, de acordo 

com o laudo pericial de Num. 12028297, a parte autora apresenta sequela 

definitiva e estabilizada, que o impede de forma parcial e permanente de 

realizar trabalho que exija esforço físico. Desta forma restando 

demonstrada a limitação/redução que a lei considera como requisito para 

concessão de beneficio de auxilio-acidente. Neste sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE LESÃO. REDUÇÃO 

DA CAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE MÍNIMA. DIREITO AO 

BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na 

linha da jurisprudência firmada nesta Corte, constatada a lesão, mesmo 

mínima, que implique redução da capacidade laboral, é devido o 

auxílio-acidente. 2. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental – 

STJ n.° 2011/0269635-4, Rel: Min. LAURITA VAZ, DJ: 15/05/2012 - QUINTA 

TURMA) APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. LIMITAÇÃO FUNCIONAL NO PUNHO DIREITO. 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE. O auxílio-acidente será concedido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Artigo 86 da Lei nº 

8.213/91. Caso concreto em que a prova produzida nos autos demonstra 

a redução da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente 

do trabalho que acarretou limitações funcionais do punho direito, exigindo 

emprego de maior esforço para o desempenho das atividades 

profissionais que habitualmente exercia. A redução da capacidade laboral 

comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo, autoriza a concessão 

do auxílio-acidente ao segurado. Jurisprudência do STJ. TERMO INICIAL. 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. O auxílio-acidente mensal deve ser 

pago a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos 

termos do artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. A 

correção monetária das parcelas far-se-á pelo IGP-DI até março de 2006 

e, a partir de abril de 2006, pelo INPC, a contar da data do inadimplemento 

de cada parcela. JUROS DE MORA. Os juros de mora são devidos à taxa 

de 12% ao ano, desde a citação. Intelecção dos arts. 405 do CC e 219 do 

CPC. ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE 

DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. ADI 4.357/DF. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.357/DF, declarou, por 

arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que 

estabelecia os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança como critério de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora em condenações 

judiciais impostas à Fazenda Pública. Decisão da Excelsa Corte proferida 

em controle concentrado de constitucionalidade que produz eficácia "erga 

omnes", "ex tunc" e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário. 

Modulação temporal dos efeitos desse decisório não verificada até aqui. 

Inaplicabilidade desse dispositivo legal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Nas ações acidentárias ajuizadas contra o INSS, os honorários 

advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do 

segurado à percepção do benefício acidentário. Aplicação da Súmula 111 

do STJ e da regra contida no § 4º do art. 20 do CPC. CUSTAS 

PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. O artigo 11, alínea a, da Lei 

Estadual nº 8.121/85 isenta o ente público do pagamento de metade das 

custas processuais. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/2010 
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declarada pelo Órgão Especial desta Corte quando do julgamento do 

Incidente de Inconstitucionalidade n.º 70041334053. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70056482169, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - 

AC: 70056482169 RS , Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de 

Julgamento: 27/11/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/12/2013) Outrossim, não há que se falar em concessão 

de aposentadoria por invalidez, eis que o autor conta com somente 32 

anos de idade e pode ser reabilitado para outras profissões que não 

exijam esforço físico com o membro superior esquerdo (quesito 12 do 

INSS – Num. 11478262). Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. SEQUELA DECORRENTE 

DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REQUISITOS PRESENTES. 

CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. (grifei) IMPOSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Sentença sujeita à revisão de 

ofício, eis que proferida contra o INSS (art. 496, I, do NCPC) e de valor 

incerto a condenação. 2. O STJ tem entendimento consolidado de que, em 

matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na 

petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a 

concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor 

preencha os requisitos legais do benefício deferido (AgRg 1.305.049-RJ - 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJ 8.5.2012). 3. O 

auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado que, após a 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213, de 1991. 

A sua concessão independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da 

mesma Lei. 4. O perito médico judicial constatou não haver incapacidade 

para suas atividades laborativas habituais, não tendo direito ao benefício 

de auxílio-doença. Entretanto, restou comprovada a redução da 

capacidade para o trabalho em decorrência do acidente sofrido pela parte 

autora e, em observância ao princípio da fungibilidade, deve ser concedido 

o auxílio-acidente, correspondente a 50% do seu salário de benefício. 5. O 

termo inicial do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença. 

6. No que concerne ao pagamento de prestações vencidas, será 

observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei n. 

8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 7. 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. 8. 

Honorários advocatícios, de 10% da condenação, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ. 9. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

parcialmente providas, para reformar a sentença e julgar improcedente o 

pedido de auxílio-doença; auxílio-acidente concedido.A Turma, à 

unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa 

oficial, tida por interposta, para reformar a sentença e julgar improcedente 

o pedido inicial de auxílio-doença e concedeu o benefício de 

auxílio-acidente” .(TRF1. 1ª T. AC 00448347820174019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

DJE:16/05/2018) Para se fazer jus ao benefício postulado não se faz 

necessário o cumprimento de período de carência (arts. 26, I e 86 da Lei 

nº 8.213/91), in verbis: “Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, 

salário-família e auxílio-acidente; (...) Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia.” Porém, para se ter direito ao percebimento de 

auxílio-acidente, se faz necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, 

são eles: I) Qualidade de segurado. II) Incapacidade laboral parcial, mesmo 

que mínima. III) Definitividade desta incapacidade. Quanto ao cumprimento 

do primeiro requisito, tenho que é possível divisá-lo por diversos 

documentos, dentre eles o de Num. 6739312. Com relação aos demais 

requisitos é possível verificar através do laudo pericial que a parte autora 

possui sequela irreversível em razão acidente sofrido, que o impede de 

realizar as atividades laborativas atuais, preenchendo assim os requisitos 

para concessão do beneficio de auxílio-acidente. No mais, vale ressaltar 

que ao contrário da maioria dos outros benefícios concedidos pela 

Previdência Social, o auxílio-acidente tem natureza indenizatória, sendo o 

seu objetivo tentar recompensar de alguma forma o trabalhador que 

sofreu parte da sua capacidade laboral afetada. Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC, condenando o requerido a pagar à parte requerente o benefício de 

Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86, §1º da lei 8213/91 e art. 104, §1º, 

do Decreto 3048/99, devido desde a cessação do auxílio-doença em 

21/11/2016 (Num. 4993003), devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, quanto à 

correção monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por 

outro lado, quanto à fixação dos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000317-82.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CRISTIANO PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por CRISTIANO PEREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de auxílio-doença em seu favor. Para tanto sustenta que 

devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais 

desenvolver suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o 

benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi 

deferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 

4738863). Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos 

autos no Num. 12004599, sobre o qual manifestou a parte autora e o 

requerido. Consta informação no Num. 11938155 que o autor faleceu em 

12/02/2018, em razão de acidente, pugnando pela concessão do benefício 

de 09/2017 a 02/2018. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com 

pedido de auxílio-doença, formulado por CRISTIANO PEREIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 
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15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 4713602. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 12004599), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontrava-se 

incapacitada de forma total e definitiva, podendo ser reabilitada para 

outras profissões, fazendo jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

1. Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de 

segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, sendo que a 

incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 2. Hipótese 

em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela incapacidade 

parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) desde a data 

da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a contar do 

vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 12/92), 

IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), INPC (07/95 

a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e TR (a partir 

de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução observe, quando da 

liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a 

ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão geral, tema 810), com 

efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como índice de correção 

monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na fase anterior à 

expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver pendente de 

julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de expedição de 

requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de mora a contar da 

citação ou a partir do vencimento da prestação, caso posterior à citação: 

1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, equivalentes aos juros 

aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários de sucumbência 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Porém, considerando 

que o autor faleceu no curso da demanda, o benefício será devido tão 

somente até o óbito, que se deu em 12/02/2018 (Num. 11938162). Diante 

do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde 09/2017, conforme requerido 

no Num. 11938155 , até o óbito do autor que se deu em 12/02/2018. As 

parcelas acima deverão ser executadas na forma do art. 535 do NCPC 

aos sucessores/herdeiros a serem habilitados. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROVENA CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001117-13.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ROVENA CAETANO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ROVENA CAETANO DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença em seu favor. 

Para tanto sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo 

não consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 7962155). O requerido apresentou contestação aduzindo 

a ausência de incapacidade pela parte autora (Num. 9177659), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9346949). 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 12244165, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença, 

formulado por ROVENA CAETANO DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 9177696. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 
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se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 12244165), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e permanente, podendo ser reabilitada para 

outras profissões, fazendo jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

1. Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de 

segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, sendo que a 

incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 2. Hipótese 

em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela incapacidade 

parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) desde a data 

da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a contar do 

vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 12/92), 

IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), INPC (07/95 

a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e TR (a partir 

de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução observe, quando da 

liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a 

ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão geral, tema 810), com 

efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como índice de correção 

monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na fase anterior à 

expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver pendente de 

julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de expedição de 

requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de mora a contar da 

citação ou a partir do vencimento da prestação, caso posterior à citação: 

1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, equivalentes aos juros 

aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários de sucumbência 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação administrativa do benefício em 

13/02/17 – Num. 5054569. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da efetiva 

implantação do benefício, para reabilitação para outra profissão. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM COSTA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006489-40.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALENTIM COSTA MOTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 24/11/2017 (Num. 11140490) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/12/2017 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 

10h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001336-89.2018.8.11.0040. AUTOR: 
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JOANA GOMES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 09/11/2017 (Num. 13671468) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/03/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 

09h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001993-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001993-31.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 20/03/2018 (Num. 13751556) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 

08h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001988-09.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 
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administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 21/02/2018 (Num. 12810092) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 

09h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003455-23.2018.8.11.0040
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003455-23.2018.8.11.0040. AUTOR: 

HELIO LUIZ DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não houve requerimento 

administrativo pela parte autora quanto ao benefício pleiteado, após sua 

cessação. Assim, deve a parte autora dar entrada em requerimento 

administrativo junto ao INSS. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado 

em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a intimação da parte 

autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção sem mérito 

por falta de interesse processual, dê entrada em pedido administrativo 

junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 90 dias, sob pena de 

caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo aos autos o parecer 

administrativo, 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. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102035 Nr: 4960-42.2013.811.0040

 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): DILCEU ROSSATO, ELSO RODRIGUES, CLOMIR 

BEDIN, EUGENIO ERNESTO DESTRI, ANDRÉ MARCHIORRO DA SILVA, 

MARCELLO FALEIRO DA SILVA, EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA, MONALIZE 

ZANINI, ELIETE SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - OAB:7679, 

BRUNA MOSCHII ANTUNES MACIEL - OAB:17.388, FERNANDA 

BRANDÃO CANÇADO - OAB:14.488, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA 

- OAB:18.636, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, RAFAELA GUERRIZE 

CONTE - OAB:17024/O, SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10.029, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B, SAULO RONDON GAHYVA 

- OAB:13216, VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - OAB:18319/B

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte requerida 

DILCEU ROSSATO para, no prazo legal, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 5877-95.2012.811.0040

 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): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO JUSTUS DE BRITO - 

OAB:20928

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida a entrar em 

contato com o juízo deprecado - Comarca de Nova Ubiratã/MT - e efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça na carta precatória código 

61287, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137036 Nr: 9110-95.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUST E BONETTI LTDA ME, DOGLAS 

BONETTI, ELIAS SILVESTRE FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE CONTE 

WECK - OAB:70511

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

parte executada às fls. 29-33, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Após preclusão e, decorrido o prazo do Provimento n. 68/2018-CNJ, 

proceda-se com o recolhimento das custas processuais utilizando-se o 

valor penhorado nos autos e, quanto ao remanescente, com o 

levantamento à conta bancária da parte executada.

Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 15 de AGOSTO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 15 de AGOSTO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

HELIO PEREIRA DA SILVA (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 15 de AGOSTO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UELSON DOS SANTOS PEREIRA (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:

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 as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 15:50 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: 1001623-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA PIRES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA PIRES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 15 de AGOSTO de 2018, às 16:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 15 de AGOSTO de 2018, às 16:20 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: 1001626-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN ALAN VEDOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 
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(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 15 de AGOSTO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DA SILVA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTOS E PRODUCOES LUMINE FOTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 15 de AGOSTO de 2018, às 16:50 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: 1001630-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (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)

 

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 15 de AGOSTO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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 15 de AGOSTO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 15 de AGOSTO de 2018, às 17:20 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: 1001636-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSANIRA RIBEIRO DE SOUSA (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 15 de AGOSTO de 2018, às 17:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000369-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000369-15.2016.8.11.0040 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 a parte executada (advogado), 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, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Sorriso/MT, 

11 de Julho de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY CAMPOS FONSECA (REQUERENTE)

DAVID MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKON ANTONIO DE REZENDE OAB - GO41780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (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 15 de AGOSTO de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 15 de AGOSTO de 2018, às 18:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as PARTES 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 18:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DELISE TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 18:20 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: 1001655-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 18:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SHUJI YAMAGUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILER MARQUES RIBEIRO (TESTEMUNHA)

MARINEI ARDAI MAGALHÃES (TESTEMUNHA)

RENATO ALVES VILAS BOAS (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1003590-06.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

que 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 a parte exequente para no prazo de 05(cinco) se 

manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º).. Sorriso/MT, 11 de Julho de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 15 de AGOSTO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLY SOARES (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 22 de AGOSTO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ARAUJO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 22 de AGOSTO de 2018, às 08:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-45.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

MARIA HELENA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010428-45.2013.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA HELENA VIANA DA 

SILVA, ALEXANDRA VIANA DA SILVA, JOSE FRANCISCO FERREIRA 

BUENO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Em que pese o 

peticionado no id. 14009327, verifico que a executada adimpliu 

integralmente com o valor da execução, conforme memorial de cálculo 

juntado no id. 13257552 e 13257560. Afora isso, a exequente sequer 

juntou cálculo atualizado da importância que entende devida. II - Diante 

disso, tendo em vista o depósito acostado no id. 13288767, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 14009327, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. III - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 14009327. IV - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. V - Isento de custas e 

honorários. VI - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VII - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 22 de AGOSTO de 2018, às 08:20 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: 1001659-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 22 de AGOSTO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 22 de AGOSTO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 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 22 de AGOSTO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 22 de AGOSTO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO BARROS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 22 de AGOSTO de 2018, às 09:20 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: 8010004-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADRIANA STRAPAZZON (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 22 de AGOSTO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005530-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRONE TAFFAREL SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005530-69.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.560,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Trata-se de ação proposta por 

THAYRONE TAFFAREL SANTOS BARBOSA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto a preliminar, 

entendo que não devem prosperar, pois o prazo inicia-se a partir do 

conhecimento do fato pelo reclamante, bem como, a empresa reclamada 

tem total acesso a documentos ou sistemas que demonstram as 

restrições, caso suspeitem de que não estejam todas no documento 

juntado pelo reclamante. 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 Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços 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) Em relação a outra 

anotação no órgão de proteção de crédito verifica-se que é posterior a 

que está sendo discutida, não cabendo aplicação da súmula 385 STJ 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 
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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$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS (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 22 de AGOSTO de 2018, às 09:50 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: 1001677-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS (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 22 de AGOSTO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004503-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DA CRUZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004503-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JUCELI DA CRUZ ANDRADE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13285261, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 13685539, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13685539. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 9 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 22 de AGOSTO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001239-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001239-26.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SNEBUR - CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME EXECUTADO: ANGELICA DA SILVA 

OLIVEIRA Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANGELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010028-26.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARCOS ANGELO Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 10 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011283-87.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLADISON ANDRE SCHIEVENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)
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ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011283-87.2014.8.11.0040. REQUERENTE: CLADISON ANDRE 

SCHIEVENIN REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO MENDULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 22 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001507-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (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:

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 22 de AGOSTO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001547-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (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:

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 as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 22 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001836-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE FINCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001836-29.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ROQUE FINCK EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL S.A I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

13913046, bem como a manifestação da parte exequente constante no id. 

13616763, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 13616763. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 9 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNY KELLY MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 22 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: 1004038-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO PEREIRA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004038-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAZARO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

11485183, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

11526930, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 11526930. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 9 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52614 Nr: 2637-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2637-06.2009.8.11.0040 –Cod. 52614

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS
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Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante para se manifestar sobre os documentos 

juntados referente as consulta, BACENJUD, RENAJUD, bem como para se 

manifestar e ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 

10 de julho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SAMPAIO (REQUERENTE)

ANA CELIA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

ELSYS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 

ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

FERNANDO BENEDITO PELEGRINI OAB - SP0137616A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010371-56.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ADENILSON SAMPAIO, ANA 

CELIA SILVA MUNIZ REQUERIDO: ROMERA MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS, SONY STYLE - SONI BRASIL S.A, ELSYS 

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 

ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA I - Expeça-se alvará para 

levantamento do valor depositado no id. 12940059, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 13086898. II - Ante o peticionado no 

id. 13086898, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante remanescente da condenação, nos termos do art. 523, § 2º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, manifestando-se 

acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-64.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011000-64.2014.8.11.0040. REQUERENTE: VALDINEIA LEAL DE SOUZA 

PIRES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA 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, 6 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000724-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE SILVA CABRAL 

REQUERIDO: OI S.A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a 

constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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, 9 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA VETERINÁRIA) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES OAB - MT5190/B 

(ADVOGADO)

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)
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Outros Interessados:

SONIA MARIA PERTERSATTI (TESTEMUNHA)

ANA PAULA VIGANÓ (TESTEMUNHA)

FRANCINE PAULA GEMMI (TESTEMUNHA)

ELIZABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010637-09.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE JANIA PEREIRA 

MACHADO REQUERIDO: COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA 

VETERINÁRIA) 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, 9 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002903-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002903-92.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 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, 9 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004853-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES KAYANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004853-39.2017.8.11.0040. REQUERENTE: THAMYRES KAYANE 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CARMEM LOLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006565-64.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IVETE CARMEM LOLATTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

inexistência de relação jurídica tributária c/c restituição de valores, 

repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de 

urgência em caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS 

sobre as tarifas de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. Em sede 

de contestação a reclamada defende a regularidade de tais cobranças. É 

o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a matéria 

controvertida neste feito é objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 

1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO, nos quais foi determinada 

a suspensão de todas as ações que versassem sobre o tema afetado, 

exatamente o caso dos autos, in verbis: Posto isso, nos termos da 

decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO, 

SUSPENDO o andamento do presente feito, até o julgamento da afetação 

pela Superior Instância. Noticiado o julgamento da afetação, digam as 

partes em cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006276-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006276-34.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCO AURELIO BANFI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

inexistência de relação jurídica tributária c/c restituição de valores, 

repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de 

urgência em caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS 

sobre as tarifas de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. Em sede 
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de contestação a reclamada defende a regularidade de tais cobranças. É 

o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a matéria 

controvertida neste feito é objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 

1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO, nos quais foi determinada 

a suspensão de todas as ações que versassem sobre o tema afetado, 

exatamente o caso dos autos, in verbis: Posto isso, nos termos da 

decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO 

(TEMA 986), SUSPENDO o andamento do presente feito, até o julgamento 

da afetação pela Superior Instância. Noticiado o julgamento da afetação, 

digam as partes em cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001237-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001237-56.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SNEBUR - CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME EXECUTADO: ELISANDRA ALVES DE 

OLIVEIRA Em que pese o certificado no id. 10609428, verifica-se no “AR” 

juntado no id. 8700125, a informação de que a parte executada 

“mudou-se”, não se consumando, deste modo, o ato citatório, pois embora 

identificado o recebedor, o endereço não pertence à parte executada, o 

que afasta a hipótese de citação ficta prevista no ENUNCIADO 5 DO 

FONAJE. Deste modo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente o endereço atualizado da parte executada, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95). Com a manifestação, 

expeça-se o necessário para citação da executada, observando-se os 

termos constantes no id. 5581921. Em caso de inércia, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003474-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SANDRI FERLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003474-97.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AMANDA SANDRI FERLA 

REQUERIDO: FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 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, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002801-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DO SOCORRO GARCIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002801-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREZA DO SOCORRO 

GARCIA DA CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em 

vista o depósito acostado no id. 11907186, bem como a manifestação da 

parte exequente constante no id. 11070741, dou por cumprida a obrigação 

a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 11070741, haja vista que o D. Patrono nada 

manifestou acerca do peticionado no id. 11070741. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-74.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CONFECCOES REQUINTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010094-74.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: COMERCIO DE CONFECCOES 

REQUINTE LTDA - ME EXECUTADO: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA I - 

Tendo em vista o depósito acostado no id. 11436150, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 12473261, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 12473261. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAUL GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004620-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI MAUL GALLO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 13903748, bem como a manifestação da parte 

exequente constante no id. 14005852, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 14005852. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX HIDEMI KORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001994-84.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALEX HIDEMI KORIM 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13186554, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 13974941, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13974941. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-45.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

MARIA HELENA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010428-45.2013.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA HELENA VIANA DA 

SILVA, ALEXANDRA VIANA DA SILVA, JOSE FRANCISCO FERREIRA 

BUENO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Em que pese o 

peticionado no id. 14009327, verifico que a executada adimpliu 

integralmente com o valor da execução, conforme memorial de cálculo 

juntado no id. 13257552 e 13257560. Afora isso, a exequente sequer 

juntou cálculo atualizado da importância que entende devida. II - Diante 

disso, tendo em vista o depósito acostado no id. 13288767, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 14009327, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. III - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 14009327. IV - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. V - Isento de custas e 

honorários. VI - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VII - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010748-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PAULO TRINDADE ABDALLAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS OAB - 

MT0016813A (ADVOGADO)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010748-61.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ERICK PAULO TRINDADE 

ABDALLAH EXECUTADO: RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, 

BANCO BMG I - Expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada no id. 12580549, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 11333922. II - Intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante remanescente da condenação, nos termos do 

art. 523, § 2º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GIROLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000817-85.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIO ANTONIO GIROLETTI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13138518, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 14049560, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

14049560. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010867-85.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA SIMOES ALMEIDA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 
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8010867-85.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: THALITA SIMOES ALMEIDA 

DUTRA EXECUTADO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no 

id. 6811219, bem como o cálculo do contador judicial constante no id. 

12161113, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de 

custas e honorários. IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTIANE SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003962-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RUTIANE SANTOS GOMES 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se que não 

precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque se passa 

a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Frise-se que não há necessidade de oitiva de 

testemunha requerida pelas partes, considerando ser a controvérsia 

resolvida eminentemente por prova documental. Trata-se de ação em que 

a autora pleiteia declaração de inexistência de débitos, c/c ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais. A 

autora narra que no final do ano de 2016 prestou vestibular na modalidade 

Express para o fim de concorrer a uma vaga para o curso de Direito. Após 

a realização da prova recebeu uma mensagem em seu celular afirmando 

que havia sido aprovado e que teria ganho uma bolsa de 45% de desconto 

no valor da mensalidade. Compareceu então à Universidade para a 

realização da matrícula, sendo informada que o valor do desconto de 45% 

seria concedido em todos os semestres até a conclusão do curso. Relata 

que, assim, a mensalidade do curso que seria no valor de R$1.304,00 

ficaria R$782,40, entretanto, para sua surpresa, recebeu o primeiro boleto 

já no valor de R$978,00. Diz que procurou o SAA por diversas vezes, 

sendo informada todas as vezes que o boleto havia sido gerado de forma 

equivocada, e que não era para a autora efetuar o pagamento do mesmo, 

devendo aguardar mais uns dias para a emissão de um novo boleto com 

desconto de 45%, o que seria feito sem que incidisse juros e correção 

monetária. O boleto do mês seguinte também veio errado, sendo informado 

à aluna que aguardasse a geração de um novo boleto. Em julho de 2017, 

quando estava concluindo o primeiro semestre preocupada com a 

situação, por não ter pago até então nenhuma mensalidade, procurou o 

setor responsável sendo novamente avisada que deveria frequentar o 

curso normalmente, pois quando da solução do problema os boletos 

seriam impressos. Entretanto, para sua surpresa, no mês de julho de 2017 

houve a negativação do seu nome por débito no valor de R$978,00 com 

vencimento em 10/04/2017. Procurou novamente a reclamada sendo 

informada que o desconto não seria mais concedido, sendo que o 

preposto da ré emitiu boleto no valor de R$4.105,66 com relação aos 

meses de abril a julho de 2017. Afirma que deve o valor de R$3.129,60. 

Requereu: a) tutela de urgência para suspensão da cobrança, imediata 

retirada de seu nome dos órgãos restritivos, obrigação da requerida 

efetuar a rematrícula da autora e desconto de 45% na mensalidade; b)no 

mérito, a total procedência da ação declarando-se a inexistência do débito 

de R$4.105,66, a concessão do desconto de 45% até o final do curso e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

R$10.000,00. Foi deferida a tutela de urgência para o efeito de: mediante 

caução do valor incontroverso de R$3.129,60 (três mil e cento e vinte e , 

para efeito de: a) determinar que a parte reclamada nove reais e sessenta 

centavos), com depósito em Juízo proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão 

do nome da parte reclamante dos serviços de proteção ao crédito, em 

razão dos débitos impugnados nestes autos. Determino, ainda, que a 

reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros de 

proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297); b) determinar que a reclamada autorize a rematrícula da 

reclamante no curso de Direito e frequência às aulas, até o julgamento 

final da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Neste ponto, consigno que a autorização só 

não pode ser negada em razão dos fatos tratados neste feito; c) obrigar a 

reclamada implementar o desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) 

nas mensalidades próximas do curso, igualmente sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por cada 

mês que deixar de conceder o desconto. A ré, ao seu turno, controverte 

os fatos dizendo que diz que a aluna em tela nunca foi beneficiada com 

nenhuma bolsa no início do curso. afirma que não houve demonstração 

que fora privilegiada com bolsa de 45% de desconto na mensalidade. 

Relata não ter havido nenhum prejuízo, visto que a autora cursou o 

primeiro semestre de 2017 de forma integral. Diz inexistir dano moral 

indenizável e pugna pela improcedência da demanda. Diante das provas 

trazidas aos autos, tanto por parte da autora quanto da ré, e mais atenta 

ainda à situação fática do caso concreto, entendo assistir razão à 

primeira. A autora junta “comprovante de oferta – 2017/1” onde está 

explicito que foi agraciada com Bolsa Pagante de 25% e Bolsa Diretor 

Extra Educa Mais de 20%, o que totaliza os 45% relatados na inicial. A 

Universidade, a seu turno, nada diz a respeito de tal oferta, limitando-se a 

negar a concessão de desconto à aluna, sem nada dizer acerca do 

documento carreado aos autos. Assim, não há motivo para que a aluna 

não seja beneficiada com o desconto que lhe fora prometido, o qual 

salienta ter sido determinante na decisão de frequentar a Universidade, 

pois caso contrário não teria condições de arcar com o valor da 

mensalidade, por ser pessoa de baixa renda. Do mesmo modo, inegável a 

ciência da parte ré acerca das reclamações da autora com relação aos 

boletos emitidos, pois constam nos autos várias fichas de atendimento no 

setor de atendimento ao aluno, entretanto, ainda assim houve a inscrição 

do seu nome nos órgãos restritivos. Desta feita, evidenciada a conduta 

ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por débito indevido, o dano 

moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 
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Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se estar assistida por 

Defensor Público e conforme denota-se através do seu comprovante de 

rendimentos anexado aos autos. Pessoas dessa condição, usualmente, 

fazem grande questão de preservar o bom nome que ostentam, até 

mesmo porque o acesso a bens de consumo somente lhes é possível 

mediante parcelamento das compras. Nesses termos, considerando as 

circunstâncias do caso concreto, bem como que a autora embora não 

devesse o valor total que foi inscrito no SPC possuía débitos com a 

requerida, reputo adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

suficiente para compensar a parte reclamante pela angústia 

experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, 

por meio da melhor administração de seus bancos de dados e sistemas 

administrativo e financeiro. Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para: a) declarar a inexistência do débito R$4.105,66 cobrado pela 

Universidade; b) declarar indevida a inscrição realizada no valor de 

R$978,00 com relação ao contrato AG00000002878605; c) reconhecer 

que faz jus a autora ao desconto de 45% na mensalidade até o final do 

curso de graduação em virtude das bolsas ofertadas quando da matrícula; 

d) condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante, a título de 

danos morais, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição indevida; e) confirmar a 

liminar anteriormente concedida. Sem custas ou honorários nesta fase Lei 

n. 9.099/95, art. 55. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Sorriso/MT, 05 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. 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, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE NASCIMENTO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DATHAL INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000066-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELINETE NASCIMENTO 

GALVAO REQUERIDO: DATHAL INFORMATICA LTDA - ME Tendo em vista 

a notícia de conciliação entre as partes (ID13534092) apresento projeto de 

sentença no sentido de homologar o acordo realizado, julgando extinto o 

feito com resolução do mérito. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Sorriso/MT, 05 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. 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. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-87.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BRAGANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de requerer o que de 

direito, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo (ID 13609732). Sendo assim, opino pela extinção do presente feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. 

Sorriso/MT, 05 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. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000826-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA THILDA SOUSA OLIVEIRA SILVA 69511764349 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIARA KARINNY LOPES BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000826-76.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SHEILA THILDA SOUSA 

OLIVEIRA SILVA 69511764349 EXECUTADO: ANDIARA KARINNY LOPES 

BRITO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. A parte autora devidamente intimada para 

fornecer endereço atualizado da requerida, informou que não sabe o 

endereço da mesma e também que está indo embora da cidade de 

Sorriso/MT, conforme consta na certidão ID14018623. Desse modo, com 

base no descrito na certidão, parece não ter a mesma interesse no 

prosseguimento da presente ação, de modo que entendo que houve 

desistência da ação, opinando pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo 
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Civil. Custas pela parte reclamante (artigo 90 NCPC). Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 05 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. Arquive-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011005-86.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011005-86.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de manifestar-se acerca 

dos rumos da execução, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo. Sendo assim, opino pela extinção do presente 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. 

Sorriso/MT, 05 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. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010233-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAINA GILDA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010233-55.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: IZAINA GILDA XAVIER Ante a informação pela parte 

exequente de realização de quitação integral do valor do débito (ID 

13342371), atendo ao pedido da parte autora, e julgo extinto este feito, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 05 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. Arquive-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004094-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRAZAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004094-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JESSIKA FRAZAO COSTA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Narra a parte autora, JESSIKA FRAZÃO 

COSTA, que ao tentar ao tentar obter crédito no comércio local, constatou 

que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente 

a dívida junto à requerida, OI S.A, no valor de R$278,12 com relação ao 

contrato 956037393. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido. Aduz que não houve notificação da inscrição. Requer 

seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida, CLAROS/A, apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Foi deferida a medida cautelar 

pretendida, determinando a imediata retirada do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos, bem como determinada a inversão do ônus 

probatório. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Juntou ainda faturas que demonstram a utilização da linha contratada. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Em que pese tenha 

a autora juntado boletim de ocorrência em que sustenta ter extraviado 

seus documentos, o mesmo foi confeccionado apenas em 2017, 4 meses 

antes do ingresso da presente ação, enquanto a contratação se deu em 

2013. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora 

referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que não 

havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a 

tutela de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a 

litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% 

(quinze por cento) do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários 
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arbitrados e das custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, 

na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, 

contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º 

NCPC). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 06 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. 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, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ROSA GIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006786-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCINEIA ROSA GIEGA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra a parte 

autora, LUCINEIA ROSA GIEGA, que vem sofrendo cobranças indevidas 

por parte da empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos 

cobrados pela empresa ré, com relação ao contrato 145871235 no valor 

de R$69,84. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor equivalente a 15 salários mínimos. 

A requerida pugna pela improcedência da demanda, alegando exercício 

regular de direito. Diz que a parte autora aderiu as serviços, tendo 

realizado pagamentos dos serviços que utilizava, os quais cessaram sem 

explicação. Relata que a venda fora realizada por meio de tele-venda, de 

modo que não há contrato escrito. Pede a quebra do sigilo telefônico do 

telefone que realiza contatos com a requerida para comprovar ser o 

mesmo da autora. Diz inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, não 

há complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste juízo 

e não se revelam na espécie nenhuma preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Embora o extrato 

do SPC juntado não seja o de balcão, possui a parte requerida condições 

de comprovar eventual adulteração do mesmo, pois também possui 

acesso aos órgãos de restrição ao crédito. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Ainda, a 

quebra do sigilo telefônico é medida extrema, utilizada para fins de 

instrução penal e processual penal, não sendo possível utilizá-la em casos 

como o dos autos para provar uma contratação. Se a parte requerida 

tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, certamente possuiria 

a comprovação da contratação para apresentar. Assim, não há os autos 

prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 
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a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) 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$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, realizada por 

“CEF”, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 145871235 

no valor de R$69,84, determinando a baixa definitiva do nome da autora 

dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três 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); 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, 09 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. 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, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004036-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004036-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO LUIZ NARDI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Narra a parte autora que durante anos foi cadastrado 

no Programa de Fidelidade da requerida, inclusive pagando um valor 

mensal para que possuísse uma qualificação melhor e pudesse desfrutar 

de maiores benefícios. Diz que ao tentar logar no site da requerida para 

efetuar a compra de uma passagem foi informado que seu cadastro foi 

suspenso e não poderia usar seus pontos em razão do não 

reconhecimento da origem de um voucher utilizado em um voo no mês de 

setembro de 2016. Diz que disposto a resolver a situação forneceu os 

dados da pessoa que havia lhe fornecido o voucher, mas o acesso 

continuou suspenso, sendo informado que deveria pagar pela passagem. 

Requereu: a) o deferimento de liminar determinando a reativação imediata 

do cadastro; b) no mérito, a procedência da demanda com a reativação do 

cadastro em definitivo ou a compensação pelos pontos que possuía no 

valor que entende ser de R$4.550,00; c) condenação em danos morais no 

valor de R$10.000,00. A requerida contesta afirmando que não houve 

suspensão do cadastro do autor. Diz que a suspensão ocorreu na conta 

de terceira pessoa, titular do voucher utilizado. Diz serem insubsistentes 

as alegações do autor, pugnando pela improcedência da demanda. Em 

primeiro lugar, embora não tenha ficado provado se houve ou não de fato 

a suspensão do cadastro do autor, consenso é que o mesmo encontra-se 

no momento ativo. Assim, não havendo motivo que justifique a suspensão 

do mesmo, deve o cadastro assim permanecer, de modo que confirmo a 

liminar deferida em relação a tal ponto. Quanto aos danos morais, 

entretanto, entendo descabida a condenação ao dever de indenizar diante 

da inexistência de demonstração de conduta ilícita da ré a ensejar o 

suposto abalo moral passível de justificar a incidência da verba 

indenizatória postulada. 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. Não vislumbro a ocorrência de qualquer afronta ao 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 parte requerente não trouxe aos autos nenhuma 

prova no sentido de ter sofrido grave constrangimento ou comprovado 

prejuízo em razão da suposta suspensão do seu cadastro do programa de 

fidelidade. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para, confirmando a liminar anteriormente 

deferida, determinar que permaneça ativo o cadastro do autor no 

programa de fidelidade da requerida. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 06 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. 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 
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NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000760-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO MASCARELLO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - Homologo o acordo firmado pelas 

partes (Id. 14085341) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, 

resolvo o mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). SORRISO, 10 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190120 Nr: 4184-66.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22870/0

 Intimação do advogado do reeducando Dr. ELTON DIOGO VIECELLI para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo de pena 

de fl.35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 152259 Nr: 5128-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PINTO DO NASCIMENTO, ADRIANO 

GODOY DE OLIVEIRA, ALTAIR JUNIOR SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ACUSADOS, DR. ANTONIO LENOAR 

MARTINS PARA QUE, NO PRAZO LEGAL APRESENTE AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 151578 Nr: 4852-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 Vistos etc.

Consigno que entrei em contato com o Sr. Neroli, gerente da agência do 

Banco do Brasil desta urbe através do telefone (66) 99201 3731 

constante no mandado às fls. 147, oportunidade em que me foi declinado o 

endereço atualizado da testemunha Henrique, sendo este, Rua Dr. Mario 

de Assis Moura, n° 430, Ap. 154, Bairro Nova Aliança, na cidade de 

Ribeirão Preto/SP, CEP 14026578.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Ribeirão Preto/SP, para 

oitiva da testemunha Henrique Freire Dantas.

Doravante, considerando a manifestação de fls. 165, homologo a 

desistência da testemunha Alisson Nunes de Oliveira.

Desde já designo audiência para oitava das demais testemunhas para o 

dia 01 de agosto de 2018, às 16h00min.

Intime-se o acusado e seu i. Advogado.

Ciência ao MPE.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162794 Nr: 10803-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PALHIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914

 (...) julgo parcialmente procedente a ação penal, para DESCLASSIFICAR a 

prática da conduta prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, imputada ao réu 

na exordial acusatória, para aquela prevista no artigo 28, da Lei de 

Drogas; bem como para ABSOLVER o acusado da prática do crime 

tipificado no art.244-B, do ECA; e para CONDENAR o réu nas penas do 

artigo 12, da Lei 10.826/03.I (...).Aplico ao condenado a atenuante da 

confissão espontânea, prevista no art.65, III, “d”, do CP, e atenuo a pena 

em 03 meses, razão pela qual a pena passa a ser de 01 ano de detenção, 

que desde já a torno como definitiva a míngua de causa de aumento ou de 

diminuição de pena a serem consideradas. condeno o acusado ao 

pagamento de 20 dias-multa.Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 

do sm nacional vigente. A pena será cumprida em regime inicial 

aberto,Substituição Por Pena Restritiva De Direito:Substituo a pena 

privativa de liberdade por 01 pena restritiva de direitos, consistente em 

prestação de serviço a comunidade, a ser cumprida mediante condições e 

termos fixados oportunamente pelo competente juízo da Vara de 

Execuções Penais, na forma estabelecida por aquele Juízo, de acordo 

com o artigo 48 do CPl e artigo 151 a 153 da Lei de Execuções Penais, 

pois presentes os requisitos exigidos no artigo 44, do CP.II (...).Condeno o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.(...)Procedida 

a desclassificação da conduta imputada ao acusado, do artigo 33 para 

aquela prevista no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06, cabível, em tese, 

a suspensão condicional do processo, preconizada no artigo 89 da Lei nº 

9.099/95, assim, com espeque no disposto no § 2.º do artigo 383 do CPP, 

como resultado natural da nova definição jurídica dos fatos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo da 2.ª Vara Criminal de Sorriso/MT, para 

apreciar e julgar o feito em relação ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. 

Desta feita, com o trânsito em julgado da sentença, DETERMINO, a 

remessa da presente ação penal ao Juizado Especial Criminal desta 

comarca.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192570 Nr: 5584-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, FDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233
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 Processo: 5584-18.2018.811.0040 (Código: 192570)

VISTOS/RE

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

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.

Após, entre um ato e outro, e observado o regular trâmite procedimental 

previsto na lei de regência, a vítima informou nos autos, em audiência 

realizada no CEJUSC, que não possui mais interesse na permanência das 

medidas protetivas outrora deferidas.

É o breve relato. Decido.

Consta dos autos que a vítima manifestou expressamente seu 

desinteresse na manutenção das medidas protetivas concedidas neste 

feito, o que indica cessação dos atos de violência doméstica 

configurados, impondo-se, por consequência, a extinção deste processo 

cautelar, ante a perda do objeto.

Assim, homologo a manifestação da vítima, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 13 da Lei n.º 11.340/06, dada a 

falta superveniente de interesse processual, razão pela qual REVOGO AS 

MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Expeça-se ofício ao Comando da Polícia Militar local, informando que o 

presente feito fora extinto, de maneira que as medidas de proteção foram 

revogadas, inclusive, no ponto que suspendeu e restringiu o porte de 

armas em desfavor de Reginaldo Cesar de Souza, não havendo mais 

óbice, ao menos em relação a este juízo, para que o agente policial volte a 

utilizar arma de fogo.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

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

Sorriso/MT, 19 de maio de 2018

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 049/2018-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...     CONSIDERANDO o teor da 

decisão do expediente n. 0055738-63.2018 pelo presidente do Tribunal de 

Justiça Des. Rui Ramos Ribeiro que designa o Dr. Francisco Ney Gaíva 

jurisdicionar na 4ª Vara Cível desta Comarca;   RESOLVE:EXONERAR a 

servidora LOREDANE PEDROSO DE JESUS, do cargo em comissão de 

Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, lotada no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal desta comarca, a partir do dia 09 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, 11 de julho de 2018.       FLÁVIO MALDONADO DE 

BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro            table

 PORTARIA Nº 049/2018-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...

 CONSIDERANDO o teor da decisão do expediente n. 0055738-63.2018 

pelo presidente do Tribunal de Justiça Des. Rui Ramos Ribeiro que designa 

o Dr. Francisco Ney Gaíva jurisdicionar na 4ª Vara Cível desta Comarca;

 RESOLVE:

EXONERAR a servidora LOREDANE PEDROSO DE JESUS, do cargo em 

comissão de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, lotada no Gabinete 

da 1ª Vara Criminal desta comarca, a partir do dia 09 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, 11 de julho de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161030 Nr: 11363-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOZZI SOLDAS LTDA, BANCO SAFRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN CARUZO - 

OAB:172..893, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora dos termos da informação de fl. 249, oriunda da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Matão/SP, requerendo o recolhimento dos valores 

referentes à diligência do Oficial de Justiça nos autos da carta precatória 

nº 1002656-12.2018.8.26.0347, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129819 Nr: 8659-98.2010.811.0055

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO RAMOS COMERCIO DE MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:OAB/MT 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116398 Nr: 6499-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE VEÍCULOS SIENA LTDA-ME, 

SELMA MARIA GOMES PEREIRA, THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108293 Nr: 6956-06.2008.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216361 Nr: 6939-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 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: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 128/129, 

diante da certidão de fl. 136, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122428 Nr: 1465-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA NOVAIS GIMENES ME, JORGE 

ALBERTO GRAUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 163/164, 

diante da certidão de fl. 169, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220892 Nr: 10814-64.2016.811.0055

 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): ZELIA AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 73/81, pugnando o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201602 Nr: 15964-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SCHMIDT, JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE MEIRE BORGES 

FATURETO - OAB:OAB/MG 85603

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 447/453 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225912 Nr: 14970-95.2016.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIS FIRMINO FEEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 64-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito, 

bem como para que promova a complementação das diligências no valor 

de R$ 808,28 (Oitocentos e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157703 Nr: 6297-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL 

FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 237-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito, 

bem como para que promova a complementação das diligências no valor 

de R$ 233,40 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos) 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Osmar Deluca, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253455 Nr: 19536-53.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos. DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada de carta de preposição. 

(...) Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida pela parte autora, razão 

porque JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Dessa 

feita, CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 

4.892,17 a título de indenização por danos materiais (conserto do veículo), 

incidindo juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar 

do prejuízo sofrido (Súmula 43 do STJ). Por fim, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 5.000,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do 

art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da 

data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença. CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no 

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

do CPC. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo 

os presentes intimados. Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço 

Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214849 Nr: 5908-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES, SUELY RAVAGNANI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fl. 121, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora de que já foi decidido nesse sentido, 

conforme decisão do dia 16.05.2018, publicado no DJE nº 10259, de 

18.05.2018, a seguir transcrita. DECISÃO: "Vistos. Conforme interpretação 

do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por 

lógica, após tal lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional 

de 03 (três) anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo. Caso 

alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 dias. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266504 Nr: 29477-27.2017.811.0055

 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: LUIZ CARLOS RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. BATISTA & CIA LTDA ME, AMARILDO 

FERREIRA BATISTA, LUCIANE APARECIDA BATISTA, RAFAEL WILLIAN 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de fls. 

141/141-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 para 

citação a ser distribuída na comarca de Cuiabá, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, com 

urgência, devido a proximidade da audiência designada nos autos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148187 Nr: 8055-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO GERALDO DA SILVA, Cpf: 

22042903191, Rg: 704026, Filiação: Francisca Augusta Pereira e 

Aprijoroque da Silva, brasileiro(a), Telefone 61 3491 1628. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, acima mencionada, para que 

possa tomar conhecimento, bem como manifestar-se, acerca da Penhora 

realizada, a saber: "um veículo, marca FIAT/UNO VIVACE 1.0, 

Placa:JJL0873, e, o valor de R$ 278,74 (duzentos e setenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos)", à título de cumprfimento de sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tudo de conformidade com o r. despacho 

abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Execução de Honorários proposta 

por Rudi Camparoto Elizário em face de Francisco Geraldo da Silva, ambos 

devidamente qualificados.O que se abstrai dos autos é que a parte 

exequente alega que o executado é devedor da quantia de R$ 3.269,40 

(três mil duzentos sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente 

a honorários advocatícios arbitrados em sentença.A parte executada 

restou intimada por meio edital (fl. 74), quedando-se inerte.Manifestação 

da parte exequente às fls. 89/90 requerendo o bloqueio de valores, bem 

como busca de veículos via renajud.Diante das considerações alhures 

mencionadas, aliadas ao contexto processual previsto artigo 835 do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução, bem como em face do convênio 

de cooperação Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a 

utilização do sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da 

obrigação, por meio da constrição dos valores encontrados nas contas 

bancárias em nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a 

medida requerida tem plena viabilidade.Destarte, ante da realidade 

processual, é viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias do devedor, mormente em face 

da ausência de qualquer indício direcionado à composição da dívida, posto 

isso o deferimento da penhora online é medida que se impõe.Desse modo, 

deferido o pedido formulado, no que tange a penhora on line, conforme se 

verifica nos detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores, este 

restou parcialmente frutífero, assim, proceda-se com a juntada aos autos 

das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores. 

Posto isso:I – Proceda a Sra. Gestora Judiciária com a alteração na capa 

dos autos fazendo constar como parte exequente, Rudi Camparoto Elizário 

e parte executada, Francisco Geraldo da Silva.II - Intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, consignando o prazo de 15 

(quinze) dias para manifestação.III - Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 

exequente.IV – Decorrido prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte 

exequente através de seus procuradores, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.Após, venham-me os autos conclusos.Às 

providências. Cumpra-se.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57276 Nr: 6753-15.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CAROLINA SANCHES 

CRUZ - OAB:218776, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EWERTHON BRISCHILIARI, Cpf: 

80341969915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, para no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor 

de R$ 3.775,20 (três mil e setecentos e setenta e cinco reais e vinte 

centavos), com acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, 

comprovar que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor 

de R$ 3.926,58 (três mil e novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e 

oito centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de custas, e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 

1º). Conta Bancária para depósito: Conta n. 00007191-5, Agência 2086, 

Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de Lucimara Aparecida da 

Silva Brischiliari, CPF n. 794.168.459-49

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram esgotados os meios 

de localização da parte executada, vejo que o requerimento de intimação 

por edital, merece acolhimento.Posto isso, e em consonância com o 

parecer ministerial:I - INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 

3.775,20 (três mil setecentos setenta e cinco reais e vinte centavos), com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).II - INTIME-SE o devedor, através de edital, para pagar em 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).Não havendo pagamento, no prazo 

legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS ,  pa ra  que rendo ,  ap resen ta r  j us t i f i ca t i va  e 

impugnação.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251209 Nr: 17719-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YKCS, APNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN KAZUO MODOLO SAGAYAMA, 

Cpf: 96909757149, Rg: 11745649, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência 

formulado pela exequente e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC, e, por consequência, revogo a liminar concedida às fls. 20/21.Custas 

pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da Justiça 

Gratuita, isento-a de pagamento das custas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 213901 Nr: 5160-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDM, WPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11451-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, cancelo a audiência designada à fl. 

104, por consequência, abro vista a parte autora, para manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão de fl. 103.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se observando que se trata de processo constante da META 2 do 

CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269955 Nr: 1027-40.2018.811.0055

 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: FC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora aportou petitório à 

fls. 120/121, informando que não possui interesse no prosseguimento do 

feito, pugnando, assim, pela extinção da presente demanda.

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

exequente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

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

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267303 Nr: 30124-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ELIZABETH MARY 

ANDRADE CAMPOS, FIDÊNCIO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, 

MARCOS PAULO DA FONSECA - OAB:11841-O, VINICIUS MAURICIO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 10.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, abstrai-se dos autos, que o parecer técnico, confeccionado e 

juntado às fls. 46/59, se deu em data anterior a realização da audiência 

que concluiu pela permanência do casal na mesma residência.Contudo, 

observando as novas informações trazidas aos autos, vejo que é 

necessário a realização de estudo psicossocial atualizado.Posto isso, 

determino:1. Seja realizado pela equipe técnica do juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, estudo psicossocial atualizado do casal de idoso, Sr. 

Fidêncio Campos e Sra. Elizabeth Mary de Andrade Campos, com parecer 

acerca da viabilidade de separação do casal bem como quanto à 

manutenção do acordo estipulado entre as partes às fls. 42/44.2. Sem 

prejuízo do cumprimento imediato da determinação retro, proceda-se com 

o desapensamento destes autos, bem como dos demais autos em apenso, 

para que possam prosseguir com maior celeridade que o caso requer.3. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 1052-39.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIDE SILVA DE LIRA, MARIA LUCILENE SILVA DE 

LIRA, JACKSON LEANDRO DA SILVA LIRA, MARIA SOLANGE DA SILVA 

DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVERALDO SEVERO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que a parte inventariante aportou 

petitório às fls. 221/222, pugnando pela dilação de prazo de 30 (trinta) 

dias, a fim de juntar os documentos solicitados pelo Ministério Público.

Não é demais relembrar que o presente inventário sob o rito de 

arrolamento tramita desde o ano de 2007, tratando-se de Meta 2 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual se mostra 

imprescindível que a inventariante promova as diligências necessárias 

com o fito de alcançar o escopo da ação em apreço.

Desse modo, considerando o acima exposto, DEFIRO o pedido de fls. 

221/222, para tanto, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para o 

inventariante cumprir as determinações contidas na decisão de fl. 219.

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278071 Nr: 7452-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, INTIME-SE os procuradores do requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendem a petição inicial, devendo aportar aos autos 

a certidão de nascimento ou documento pessoal das crianças, 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.

Após, venham-me os autos conclusos para análise da tutela provisória de 

urgência.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278073 Nr: 7456-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerido, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC, para tanto, dando prosseguimento 

ao feito:DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2482-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMI, ACMI, PML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16.240 - MT

 Vistos.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 28/08/2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Sem prejuízo da designação de audiência acima, intime-se a equipe 
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técnica deste Juízo, na pessoa da psicóloga Valéria Clementina 

Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos Santos, para que 

procedam com a realização de estudo psicossocial atualizado na 

residência da parte autora, emitindo parecer acerca da possibilidade de 

guarda compartilhada ou fixação de guarda unilateral, devendo juntar aos 

autos relatório antes da realização da audiência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219851 Nr: 9845-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDA, CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos

Considerando que esta magistrada estará participando do 3° Encontro dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos – CEJUSC do Estado de Mato 

Grosso, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 23/08/2018, às 13h50 min.

Intime-se conforme determinado às fls. 59/60.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229504 Nr: 18062-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALNETE DALLA BONA - 

OAB:OAB/MT 22482

 Vistos

Considerando que esta magistrada estará participando do 3° Encontro dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos – CEJUSC do Estado de Mato 

Grosso, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 23/08/2018, às 14h20 min.

Intime-se conforme determinado às fls. 44/45.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226590 Nr: 15472-34.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:OAB/MT 

7.086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos

Considerando que esta magistrada estará participando do 3° Encontro dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos – CEJUSC do Estado de Mato 

Grosso, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 23/08/2018, às 13h30 min.

Intime-se conforme determinado à fl. 19.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 238871 Nr: 6292-57.2017.811.0055

 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: CCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Ante o decurso de prazo deferido para tratativa de acordo, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09/08/2018, às 

16h00mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra elas alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143290 Nr: 2806-40.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que a parte inventariante aportou 

petitório à fl. 123, informando que devolveu os autos em apreço para fins 

de correição, pugnando pela devolução de prazo para a juntada de 

documentos referentes ao ITCMD.

Inicialmente, não é demais relembrar que o presente inventário sob o rito 

de arrolamento tramita desde o ano de 2012, tratando-se de Meta 2 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual se mostra 

imprescindível que a inventariante promova as diligências necessárias 

com o fito de alcançar o escopo da ação em apreço.

Desse modo, considerando o acima exposto, DEFIRO o pedido de fl. 123, 

para tanto, INTIME-SE a parte inventariante para, no prazo de 05 (cinco), 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, trazendo os seguintes 

documentos:

I – As últimas declarações relacionando o valor atualizado dos bens 

pertencentes ao acervo patrimonial, atribuindo os respectivos quinhões de 

cada herdeiro, bem como anexando a esta cópia autenticada e atualizada 

das matrículas dos imóveis;

II - Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

III – As certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal.

Com a juntada dos documentos, abro vista ao Ministério Público, em 

seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191112 Nr: 7610-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DA SILVA RAMOS, DANIELA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ROSALINA DA SILVA 

RAMOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que a parte inventariante aportou 

petitório à fl. 68, informando que devolveu os autos em apreço para fins 

de correição, pugnando pela devolução de prazo para a juntada de 

documentos referentes ao ITCMD, que ainda carece de avaliação pela 

Sefaz/MT.

Desse modo, considerando o acima exposto, DEFIRO o pedido de fl. 68, 

para tanto, INTIME-SE a parte inventariante para, no prazo de 05 (cinco), 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, trazendo os seguintes 

documentos:

I – As primeiras declarações com o plano de partilha, atribuindo o 

respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as 

dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a 

esta cópia autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis e 

documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da 

partilha;

II - Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

III – As certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal.

Com a juntada dos documentos, abro vista ao Ministério Público, em 

seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272349 Nr: 2916-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO CARLOS BARONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDILENE ALVES DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, VANUSA SANTANA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os presentes Embargos de Terceiro, considerando a disposição 

contida nos artigos 677 e 319, ambos do CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Outrossim, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser 

oportunizado à parte contrária o direito a resposta, para após analisar o 

pedido liminar, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do embargado pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“(...) Liminar que será apreciada após a citação. Possibilidade, 

considerando a extensão dos efeitos da medida e ausência de prejuízo 

maior porque a apreciação deve ocorrer após o prazo da resposta. 

Agravo com seguimento negado por manifestamente improcedente”. 

(TJ/RS, Agravo de Instrumento Nº 70022669634, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, 

Julgado em 17/01/2008).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

APRECIAÇÃO A SER REALIZADA APÓS A CONTESTAÇÃO - LEGALIDADE 

- IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PELO TRIBUNAL - 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPROVIDO.

Ao magistrado é lícito reservar-se a apreciar o pedido de tutela antecipada 

após a contestação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento do juiz acerca do pleito formulado. Se não houve juízo de 

mérito na instância inferior, a esta Corte recai a vedação de apreciar o 

pedido liminar, sob pena de supressão de instância.” (TJMS, Turma: 

Terceira Turma Cível , Feito: Agravo - N. 2003.013895-1/0000-00 - Campo 

Grande, Relator: Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli).

 Posto isso, INTIME-SE a parte embargada para apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242306 Nr: 10707-83.2017.811.0055

 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: IZAIAS DE ALMEIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84.400/165.788

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,08 (quinhentos e quatro reais e oito centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 79/82. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 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 INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169903 Nr: 10979-82.2014.811.0055

 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: MARCIO SOARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, WILSON SAENZ SURITA - OAB:7302-A

 Certifico que, nos autos da carta precatória n.º 1268214, que tramita na 

9.ª Vara Cível de Cuiabá-MT, foi designada audiência de oitiva de 

testemunha para a data de 22/8/2018, às 14h30min. Sendo assim, intimo a 

requerida para que conduza a testemunha por ela arrolada para 

comparecer na audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198035 Nr: 13188-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL FREIRE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. NOGUEIRA MELO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 198035.

Vistos,

Inicialmente, determino a retificação do polo ativo da ação para também 

constar como exequente Francisco Florisval Freire.

 Outrossim, considerando que não houve pagamento voluntário do débito 

pela parte executada, procedo a busca de valores por meio do sistema 

BACENJUD, conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

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.: 198035 Nr: 13188-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL FREIRE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. NOGUEIRA MELO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 198035.

Vistos,

Conforme demonstra os extratos em anexo, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em 

relação a exequente Maria Izabel Freire Morais. Já com relação ao 

exequente Francisco Florival Freire, o bloqueio de ativos financeiros foi 

exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado não é suficiente para a satisfação da dívida em relação a 

exequente Maria Izabel Freire Morais, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, 

conforme já deferido às fls. 72/73.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283641 Nr: 11988-40.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.IJUI-RS, FIDENE - FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E EDUÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:31.321-RS, ROGÉRIO NORA DE CARVALHO - OAB:OAB/RS 40695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 12, a requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Altos do Tarumã, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237684 Nr: 4829-80.2017.811.0055

 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: MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TARGA RIPARI, PLASTICA MT 

SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA DE MATO GROSSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que, haja vista a indicação de data para a perícia em fl. 202, 

intimo as partes que ela será realizada no dia 15/8/2018, às 16h, na 

Avenida Brasil, n.º 2337, Vila Romana, em Sorriso-MT, devendo a 

requerente estar presente para ser examinada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216500 Nr: 7094-89.2016.811.0055

 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): DANIELI BECKER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 216500.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada foi revel 

na fase de conhecimento. No entanto, embora a parte exequente às fls. 

91/92 tenha requerido o prosseguimento do feito independentemente de 

intimação, em razão dos efeitos da revelia, a intimação do devedor na fase 

de cumprimento de sentença sofreu inovações trazidas pelo Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

 Pois bem.

 O art. 513 e parágrafos do Código de Processo Civil dispõem que:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação 

quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” (Original 

sem grifo)

 No caso dos autos, verifico que houve a tentativa de intimação da parte 
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executada para pagamento do débito no mesmo endereço que a parte 

havia sido citada na fase de conhecimento (fls. 50). Contudo, a parte não 

foi localizada, conforme certidão de fls. 66.

 Portanto, se a tentativa de intimação para cumprimento de sentença 

restou infrutífera e não tendo havido comunicação de alteração de 

endereço, a intimação da parte executada deve ser considerada válida, 

consoante dispõe o art. 513, § 3º do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA NA FASE 

INICIAL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. 

ART. 274 DO CPC. 1. A despeito da citação pessoal do réu na fase inicial 

do procedimento monitório, sem oferecimento de embargos, para o 

prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença, com 

amparo no art. 523 do Código de Processo Civil, deve ser realizada a 

intimação pessoal do requerido, em virtude da novel redação contida no 

art. 513, §2º, II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do §3º do art. 

513 do Código de Processo Civil, por outro lado, é cabível a aplicação do 

disposto no art. 274, parágrafo único, também do diploma processual civil, 

em caso de mudança de endereço pelo réu, sem a regular comunicação 

ao juízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de 

Instrumento Nº 70077577997, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/06/2018)

 Ante o exposto, defiro o pedido de penhora via BACENJUD, 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.

 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.: 216500 Nr: 7094-89.2016.811.0055

 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): DANIELI BECKER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 216500.

 Vistos,

 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, proceda-se com a busca de veículos registrados em nome 

da parte executada pelo sistema RENAJUD, conforme já determinado às 

fls. 57.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216980 Nr: 7477-67.2016.811.0055

 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): SL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº. 216980.

Vistos,

 A parte executada foi devidamente intimada às fls. 121, por meio de seus 

advogados, para pagar o débito, contudo, conforme certidão de fls. 122, 

permaneceu inerte.

 Assim, considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela 

parte executada, procedo a busca de valores por meio do sistema 

BACENJUD, conforme já deferido anteriormente.

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.: 216980 Nr: 7477-67.2016.811.0055

 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): SL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 216980.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a 

satisfação da dívida, em especial de bens imóvel, conforme requerido às 

fls. 132v.

 Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. Recaindo a penhora sobre 

bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá ser intimado também o 

cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 23849 Nr: 3864-93.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TEIXEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 23849.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 
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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.

Às providências.

 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.: 23849 Nr: 3864-93.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TEIXEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 23849.

Vistos,

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, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

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, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281108 Nr: 9862-17.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, JDC.GASPAR-SC- 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.17, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174774 Nr: 16686-31.2014.811.0055

 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: ADRIANO MOTA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Autos nº. 174774.

Vistos,

Incialmente, proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 

348 da CNGC.

 Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

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.: 174774 Nr: 16686-31.2014.811.0055

 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: ADRIANO MOTA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Autos n.º 174774.

Vistos,

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, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

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, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180841 Nr: 22780-92.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. G. FEDERICI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10240, KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº. 180841.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, 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.

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.: 180841 Nr: 22780-92.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. G. FEDERICI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 
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OAB:10240, KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos n.º 180841.

Vistos,

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, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

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, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161467 Nr: 12108-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME, PATRICK PRIEGNITZ, 

MICHELLE VILAS BOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.126, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160988 Nr: 11289-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. S. L. FERREIRA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 160988.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, 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.

Às providências.

 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.: 160988 Nr: 11289-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. S. L. FERREIRA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 160988.

Vistos,

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, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

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, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150598 Nr: 10684-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ELEÇANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, HELENA NUNES DA SILVA, ELINE 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº. 150598.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, 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.

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.: 150598 Nr: 10684-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ELEÇANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, HELENA NUNES DA SILVA, ELINE 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 150598.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 
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artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 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 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, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 6441-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Autos nº. 107778.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, 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.

Às providências.

 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.: 279160 Nr: 8370-87.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.IJUI-RS 1ª VARA, FIDENE - FUNDAÇÃO DE 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUÇÃO DO NOROESTE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:31.321-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.28, 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.: 107778 Nr: 6441-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Autos n.º 107778.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156999 Nr: 5613-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 156999.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada foi revel 

na fase de conhecimento. No entanto, embora a parte exequente às fls. 

114 tenha requerido o prosseguimento do feito independentemente de 

intimação, em razão dos efeitos da revelia, a intimação do devedor na fase 

de cumprimento de sentença sofreu inovações trazidas pelo Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

 Pois bem.

 O art. 513 e parágrafos do Código de Processo Civil dispõem que:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação 

quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” (Original 

sem grifo)

 No caso dos autos, verifico que houve a tentativa de intimação da parte 

executada para pagamento do débito no mesmo endereço que a parte 

havia sido citada na fase de conhecimento (fls. 88). Contudo, a parte não 

foi localizada, conforme certidão de fls. 107.

 Portanto, se a tentativa de intimação para cumprimento de sentença 

restou infrutífera e não tendo havido comunicação de alteração de 

endereço, a intimação da parte executada deve ser considerada válida, 

consoante dispõe o art. 513, § 3º do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

 AÇÃO DE COBRANÇA. Revelia. Cumprimento de sentença. Tentativa 

frustrada de intimação pessoal dos devedores no mesmo endereço em 

que se efetivou, na fase de conhecimento, a citação válida. Determinação 

de recolhimento das custas para pesquisa de endereço dos requeridos. 

Desnecessidade. Dever da parte de comunicar alteração de endereço. 

Inteligência do art. 513, § 3º c.c 274, parágrafo único, ambos do NCPC. 

Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 
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2168117-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; 

Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé 

- 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2017; Data de Registro: 

21/09/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, defiro o pedido de penhora via BACENJUD, 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.

 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.: 156999 Nr: 5613-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 156999.

 Vistos,

 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, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa 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).

 Por fim, proceda com a alteração requerida às fls. 116.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170446 Nr: 11668-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES 

POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 170446.

Vistos,

 Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

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.: 170446 Nr: 11668-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES 

POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 170446.

Vistos,

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, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

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, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153934 Nr: 2579-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PORTAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 153934

Vistos,

 Considerando que já transcorreu mais de um ano desde a última tentativa 

de penhora de valores, entendo por bem defiro o pedido de penhora via 

BACENJUD retro formulado, 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.

Às providências.

 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.: 153934 Nr: 2579-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PORTAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 153934.

Vistos,

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, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 
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manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

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, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18046 Nr: 410-42.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS, DIONE 

MARIA JAHN ENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293/MT

 Autos nº: 18046.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, 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.

 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.: 18046 Nr: 410-42.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS, DIONE 

MARIA JAHN ENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293/MT

 Autos nº: 18046.

 Vistos,

 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, defiro o pedido para que seja feita 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 as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de 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, 09 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 3025-97.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM TEMPO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 29166.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, 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.

 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.: 29166 Nr: 3025-97.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM TEMPO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 29166.

 Vistos,

 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, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa 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).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280436 Nr: 9352-04.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280436.

 Vistos,

 Inicialmente, quanto a questão da gratuidade da justiça está disciplinada 

pela Lei n.º 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte 

embargante, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

Não obstante os embargantes Tiago Ribeiro, José Armando Argente e 

Neiva Novelllo Argenta possuam algumas restrições financeiras, entendo 

que os mesmos não são hipossuficientes, nem mesmo momentaneamente, 

haja vista a elevada capacidade patrimonial e econômica vislumbrada nos 

presentes autos e apresentada no imposto de renda juntado.

 Por outro lado, a embargante Global Ambient Incorporadora e 

Agropecuária Ltda não trouxe aos autos documentos que comprovam o 

estado de necessidade exigido pela lei.

 Isso porque, com relação à extensão do benefício às pessoas jurídicas, 

comungo do entendimento de que deve haver prova cabal, efetiva e 

concreta da insuficiência de recursos, não sendo aplicável a elas a 

presunção de hipossuficiência e não bastando, portanto, a simples 

declaração de necessidade.

 E, nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, conforme se denota da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – 

DECLARAÇÃO DE POBREZA DESACOMPANHADA DE LASTRO 

PROBATÓRIO MÍNIMO – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “O e. STJ firmou entendimento no sentido de que o 

deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas 

depende da demonstração da impossibilidade financeira para suportar as 

despesas processuais. O indeferimento do pedido não importa em 

violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, tampouco 

contraria o art. 4º da Lei nº 1.060/50, pois a concessão da gratuidade 

processual, para pessoa jurídica com finalidade lucrativa, é exceção” 

(TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 120551/2011 – Relator Des. MARCOS 

MACHADO – j. 01/02/2012 – Publ. no DJE 14/02/2012). (AI 87007/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Diferente, por sua vez, não é o entendimento do E. Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA 

MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. ALTERAÇÃO DO JULGADO. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem 

fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem 

comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração 

de pobreza. 2. O Tribunal a quo registrou que o ora agravante (pessoa 

jurídica de Direito Privado) não demonstrou nas instâncias ordinárias sua 

impossibilidade de arcar com ônus e demais despesas processuais, razão 

pela qual não há como conceder o beneficio requerido por ela. 3. Ademais, 

para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e acolher a tese 

sustentada pela parte agravante, seria necessário proceder ao reexame 

de provas, o que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste 

Tribunal Superior. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 363306 RS 2013/0195946-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 29/10/2013)

 Ante o exposto, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena 

de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos 

termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.

 Por fim, após a comprovação do recolhimento das custas processuais, 

apense-se o presente processo aos autos de código 277857, conforme 

parte final da decisão de fls. 78.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273709 Nr: 4043-02.2018.811.0055

 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): TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, 

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 273709.

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 146, para determinar o desentranhamento da 

petição de fls. 90/94 e documentos de fls. 95/142.

Por conseguinte, considerando que houve o comparecimento espontâneo 

dos executados não citados com a apresentação de embargos à 

execução, 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 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, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 4826 Nr: 786-38.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4826.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, 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.

 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.: 4826 Nr: 786-38.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4826.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Por outro lado, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, conforme atualização do débito às fls. 237.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Feito isso, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa 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).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 158698.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, 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.

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.: 280681 Nr: 9516-66.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280681.

 Vistos,

 Inicialmente, quanto a questão da gratuidade da justiça está disciplinada 

pela Lei n.º 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte 

embargante, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

Não obstante os embargantes possuam algumas restrições financeiras, 

entendo que os mesmos não são hipossuficientes, nem mesmo 

momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e 

econômica vislumbrada nos presentes autos e apresentada no imposto de 

renda juntado.

Acresço, ainda, que os embargantes são produtores rurais com elevada 

capacidade financeira, uma vez que se comprometeram livremente em 

efetuar o pagamento de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 

quando emitiram a Cédula Rural Pignoratícia executada nos autos em 

apenso.

 E, nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, conforme se denota da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DÍVIDA EXEQUENDA SUPERIOR À 3 MILHÕES – 

PRODUTORES RURAIS – ACERVO PATRIMONIAL INCOMPATIVEL COM A 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A assistência judiciária se 

destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita.” (Agravo de instrumento 1003916-86.2016.8.11.0000, Relator: 

Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

 Ante o exposto, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena 

de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos 

termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.

 Por fim, após a comprovação do recolhimento das custas processuais, 

apense-se o presente processo aos autos de código 276700, conforme 

parte final da decisão de fls. 74.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 158698.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

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, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 
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prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273603 Nr: 3932-18.2018.811.0055

 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): LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, 

JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, NEIVA NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 273603.

Vistos,

 Considerando que houve o comparecimento espontâneo do executado 

não citado com a apresentação de embargos à execução, 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 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, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223555 Nr: 12904-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223555.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, 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.

 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.: 223555 Nr: 12904-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 223555.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

Por outro lado, indefiro o segundo pedido formulado às fls. 78-vº/79, haja 

vista que as cooperativas de crédito estão abrangidas pelo sistema 

BACENJUD.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa 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).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275902 Nr: 5622-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BERTOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275902.

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que a tutela cautelar foi 

efetivada (fls. 66), bem como que a parte autora já apresentou o pedido 

principal às fls. 78/83.

Todavia, nos termos do art. 307 do Código de Processo Civil, aguarde-se o 

retorno da carta precatória de citação expedida às fls. 59.

Com o retorno, havendo contestação ou certificado o decurso de prazo 

para tanto, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283460 Nr: 11834-22.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO FRONTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATULINO CATARINO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:OAB/MT 22984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759

 Autos nº: 283460.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 07 de agosto de 

2018, às 17:00 horas, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo Civil, 

que não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 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.: 283606 Nr: 11963-27.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, EBTE - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI, JANDIRA DANTAS DINIS 

MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283606.

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, 10 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283464 Nr: 11842-96.2018.811.0055

 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: MARILENA RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 283464.

Vistos,

 Em análise a inicial e aos documentos que a instruem, verifico que a parte 

autora não apresentou o requerimento administrativo da pretensão junto à 

seguradora requerida para pagamento do DPVAT, sendo este documento 

obrigatório, conforme orienta os Tribunais Superiores:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SEGURO 

DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: CONDIÇÃO PARA 

ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO APLICÁVEIS AOS 

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III 

do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça de Goiás: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. PROVIMENTO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO 

RECORRIDA EM MANIFESTO CONFRONTO COM SÚMULA OU COM 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE 

TRIBUNAL SUPERIOR. PERMISSIVO LEGAL (ART. 557, § 1º, CPC). Não 

demonstrado fato novo a embasar a pretensão regimental, deve ser 

mantido o decisum que deu provimento à apelação cível interposta pelo 

agravado, nos termos do artigo 557, caput, e § 1º-A do CPC, não 

cabendo, assim, a reforma da decisão agravada regimentalmente. Agravo 

Regimental conhecido e desprovido. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO” (fl. 604). 2. O Recorrente alega ter o Tribunal de origem 

contrariado os arts. 5º, incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição da 

República, argumentando que, “ao condicionar o prosseguimento do feito a 

comprovação do protocolo administrativo, além de ferir preceitos legais e o 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também tenta inibir os 

jurisdicionados de protocolarem ações semelhantes, proibindo o livre 

acesso à justiça e o seu direito de petição, prejudicando substancialmente 

todos os cidadãos que necessitam do Poder Judiciário para resolver suas 

lides, bem como, o livre exercício da profissão por parte do advogado 

responsável. (…). Dessa forma, não existe exigência legal do prévio pleito 

administrativo como requisito para a tutela jurisdicional” (fls. 614- 615). 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 3. Razão jurídica assiste 

ao Recorrente. O Desembargador Relator afirmou: “(...) deve ser mantida a 

decisão ora agravada, por seus fundamentos, os quais são adotados, em 

parte, como razão de decidir, pelo que seguem adiante transcritos: ‘À vista 

do posicionamento adotado pela Corte Suprema, intérprete final em matéria 

constitucional, filio-me à nova orientação, decidida em sede de 

repercussão geral pelo Plenário, no que diz respeito à necessidade de 

prévio requerimento administrativo, tendo em vista a inexistência de 

comprovação de pretensão resistida, que acarreta a falta de interesse de 

agir do postulante na ação judicial, que pretende o recebimento da 

indenização proveniente do seguro DPVAT. Assim, não mais vislumbro 

violação ao preceito do artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, eis que 

desnecessária a provocação do Judiciário ante a ausência de lesão ou 

ameaça a direito, já que tal pleito ainda não foi examinado na via própria. É 

de se registrar também que tal compreensão não se contrapõe ao princípio 

constitucional do livre acesso à justiça, por não impedir um posterior 

ajuizamento da ação competente, em caso de negativa do pleito, demora 

excessiva ou exigência de documentação incompatível ou desnecessária 

na esfera administrativa’” (fls. 600-602). Este Supremo Tribunal assentou 

que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição 

para o regular exercício do direito de ação, para se postular judicialmente 

a concessão de benefício previdenciário, não ofende o inc. XXXV do art. 

5º da Constituição da República: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. (...)” (RE n. 631.240, Relator o Ministro Roberto 

Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014). 4. Este Supremo Tribunal estabeleceu 

regras de transição para as ações em curso e uma delas se aplica, por 

analogia, à espécie vertente. Trata-se da dispensa do requerimento prévio 

quando ocorrida contestação de mérito. A Recorrida contestou o mérito da 

ação proposta pelo Recorrente (vol. 2, fls. 221-262). Confira-se trecho do 

voto do Relator, Ministro Roberto Barroso: “Assim, manifesto-me no 

sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do 

presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio 

requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito. (…); (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na 

matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não 

ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e 

permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o 

INSS se opõe ao pedido” (RE n. 631.240-RG, Plenário, DJe 10.11.2014). No 

mesmo sentido, o seguinte julgado de minha relatoria: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE 

REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO 

INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE 

TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 

631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 

n. 824.712-AgR, Segunda Turma, DJe 3.6.2015). O julgado recorrido 

divergiu dessa orientação jurisprudencial. 5. Pelo exposto, dou provimento 

ao recurso extraordinário (art. 932, inc. V, al. b, do Código de Processo 

Civil e art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), 

para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao 

Tribunal de origem, para decidir como de direito. Publique-se. Brasília, 3 de 

maio de 2016. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”. (STF. RE 959525, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 03/05/2016, publicado em 

DJe-093 DIVULG 09/05/2016 PUBLIC 10/05/2016). g.n.

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. 

CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO 
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CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM 

REGRA.

1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de benefício 

previdenciário, na qual o segurado postulou sua pretensão diretamente no 

Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o objeto da ação.

2. A presente controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois 

não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 

5º, XXXV, da CF). Precedentes do STF.

3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A 

necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de 

resistência por parte do devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é 

via destinada à resolução de conflitos.

4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de 

concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na 

esfera administrativa.

5. O interesse processual do segurado e a utilidade da prestação 

jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de recebimento 

do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário, 

seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência 

da autarquia à tese jurídica esposada.

6. A aplicação dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do 

exaurimento da via administrativa para ingresso com ação previdenciária, 

conforme Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR.

7. Recurso Especial não provido”. (STJ. REsp 1310042/PR, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, DJe 

28/05/2012). g.n.

Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, faculto à parte autora a 

emenda a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

requerimento administrativo feito junto à seguradora para pagamento do 

DPVAT.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283469 Nr: 11851-58.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 283469.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência 

ajuizada por Hildo Alves Caetano, representado por Rosa Zanardi, em 

face de Telefonia Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Alega a parte autora, em resumo, que teve conhecimento da existência de 

contas telefônicas junto à parte requerida, em seu nome, referente aos 

telefones móveis (66) 99923-7731 e (66) 99925-7733, com endereço na 

cidade de Rondonópolis-MT, porém, sustenta que jamais contratou 

referidos serviços.

 Afirma que reside em Tangará da Serra-MT desde o ano de 2001 e que o 

único contrato que firmou com a parte requerida é o referente ao telefone 

móvel (65) 99979-7865, o qual se encontra devidamente quitado.

 Relata que foi confeccionado boletim de ocorrência noticiando a 

existência de contratações fraudulentas em seu nome, bem como foi 

inserido informação junto aos órgãos de proteção ao crédito de que o 

autor estava sendo vitima de fraudes.

 Assim, requer, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida 

cancele as contas telefônicas abertas sob o nº (66) 99923-7731 e (66) 

99925-7733 e de qualquer outro débito pendente, bem como se abstenha 

de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

 Ao final, requer seja declarada a inexistência de relação jurídica e de 

débito entre as partes, a condenação da requerida ao pagamento da 

indenização por danos morais, além dos honorários advocatícios e custas 

processuais.

 Requer ainda a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade 

da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20/64.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, verifico que o valor da causa atribuído pela parte autora não 

corresponde ao benefício econômico pretendido, que deve corresponder 

ao valor do dano moral pleiteado e do débito que se pretende declarar 

inexistente.

 Assim, constato que o valor do dano moral pleiteado é de R$ 35.000,00 e 

o valor dos débitos que se pretende declarar inexistentes somam R$ 

400,62, logo, o benefício econômico pretendido corresponde a R$ 

35.400,62, devendo, portanto, este ser o valor da causa.

 Desse modo, considerando que o art. 292, § 3º, do Código de Processo 

Civil autoriza o juiz a corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar 

que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, corrijo, de ofício, o valor da 

causa para R$ 35.400,62.

Outrossim, concedo à parte autora 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.

 Pois bem. 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 autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que a 

parte requerida cancele as contas telefônicas abertas sob o nº (66) 

99923-7731 e (66) 99925-7733 e de qualquer outro débito pendente, bem 

como se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

 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) (grifo nosso).

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.

 A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos 

acostados nos autos, em que a parte autora comprovou a existência das 

contas telefônicas em seu nome, com endereço em Rondonópolis-MT, 

comprovante de que reside em Tangará da Serra-MT, cópia do boletim de 

ocorrência registrado e extrato do SPC noticiando que tem sido vítima de 

contratações fraudulentas.

O outro requisito, consistente no perigo de dano, também se encontra 

demonstrado, uma vez que a cobrança e eventual inclusão de seu nome 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito de débitos que a parte 

autora nega ter contraído, ocasionará inúmeros dissabores e restrições 

principalmente em compras a crédito.

 Embora tenham sido preenchidos os requisitos acima, ressalto que nesse 

primeiro momento, a análise é apenas sumária, de modo que se mostra 

prematuro determinar o cancelamento das contas telefônicas abertas sob 

o nº (66) 99923-7731 e (66) 99925-7733 e de qualquer outro débito 

pendente, como pretende a parte autora, pois necessária a cognição 

exauriente para tanto.

Assim, a medida que se mostra mais prudente é determinar apenas que a 

parte requerida se abstenha de inserir cobranças em nome da parte 

autora em relação as contas telefônicas dos nºs (66) 99923-7731 e (66) 

99925-7733, bem como se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de 
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proteção ao crédito, em relação a essas contas telefônicas.

 Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada, para 

determinar que a parte requerida se abstenha de inserir cobranças em 

nome da parte autora em relação as contas telefônicas dos nºs (66) 

99923-7731 e (66) 99925-7733, bem como se abstenha de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, em relação a essas contas 

telefônicas.

 Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de agosto de 2018, às 14 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 autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por conseguinte, registro que desde já fica invertido o ônus da prova, 

devendo a parte requerida juntar com a contestação a prova documental 

que embasa a obrigação objeto dos autos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277032 Nr: 6598-89.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVALDO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 277032.

Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial para trazer aos autos instrumento de procuração que confira 

poderes aos advogados subscritores da petição inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 320 do CPC).

Sem prejuízo da determinação acima, passo a analisar o pedido liminar 

formulado pela parte autora, a qual somente poderá ser cumprida após a 

regularização da representação processual.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

tentativa frustrada de intimação pessoal e do protesto do título.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Após a regularização da representação processual acima determinada, 

expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282097 Nr: 10711-86.2018.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, SARTOR & 

BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282097.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda em 

desfavor de Aderbal Lúcio Moreira e Sartor & Basso Ltda, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Alega a parte autora, em síntese, que é credora do requerido Aderbal da 

importância de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), decorrente 

da aquisição de produtos e insumos para a atividade da agricultura.

 Narra que após duas frustradas negociações do requerido Aderbal em 

realizar a venda de um imóvel rural para efetuar o pagamento do débito, a 

parte autora optou por negociar a dívida pendente mediante a aquisição do 

referido imóvel rural.

 Aduz que após diversas reuniões, em 26 de abril de 2016 foi elaborado 

contrato de compra e venda a prazo de imóvel rural com o requerido 

Aderbal, constando a requerida Sartor & Basso Ltda na condição de 

interveniente anuente em razão do R. 19-1192 constante da matrícula do 

imóvel rural.

 Alega, ainda, que foi surpreendido com a recusa do requerido Aderbal em 

assinar o negócio entabulado, mesmo tendo realizado o pagamento 

parcial, cujo montante atualizado ultrapassa o valor de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais).

 Por conta disso, pugna pela antecipação de tutela para que seja averbada 

a existência da presente ação à margem da matrícula nº 1192 do CRI de 

Brasnorte – MT, bem como a imediata imissão na posse do referido bem 

imóvel.

 É o necessário à análise e decisão.

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.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 
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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 a probabilidade 

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

 In casu, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência, para 

que seja averbada a existência da presente ação à margem da matrícula 

nº 1192 do CRI de Brasnorte – MT, bem como a imediata imissão na posse 

do referido bem imóvel.

 Pois bem. Muito embora haja somente indícios do aludido negócio jurídico 

celebrado entre a parte autora e o requerido Aderbal, isso porque o 

contrato de fls. 58/75 realmente não foi assinado pelo vendedor, entendo 

de boa cautela que se averbe a existência desta ação à margem da 

respectiva matrícula, sem o poder de restrição à venda e sem o 

reconhecimento do direito real ventilado pela parte autora, estando tal 

providência abrangida pelo poder geral de cautela e expressamente 

prevista pelo art. 167, inciso I, nº 21, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 

6.015/73).

 Ressalto que a averbação serve unicamente para informar eventual 

comprador sobre os riscos da aquisição, ou seja, do risco de ineficácia do 

ato de transferência dominial frente a presente ação, considerando-se, 

principalmente, a posição jurisprudencial de que não projeta efeitos os 

resultados do processo ao terceiro que adquiriu o imóvel de boa-fé, em 

derivação.

 Anoto que os diversos documentos que instruem a inicial concedem 

indício fático suficiente para adoção da providência acima, a qual, como 

sabido, se mostra absolutamente reversível e incapaz de trazer dano de 

difícil reparação ao requerido.

Por outro lado, quanto ao pedido de imissão na posse do bem, 

considerando que a parte autora visa com o ajuizamento da presente 

demanda a declaração da existência do negócio jurídico, entendo que ela 

não pode ser comprovada unicamente por meio dos documentos juntados 

pela parte autora, sendo imprescindível a realização de outras provas.

 Assim, a análise da matéria transborda os limites da cognição sumária 

própria das tutelas provisórias, razão pela qual o pedido de imissão na 

posse do imóvel sub judice deve ser indeferido, ao menos neste momento 

processual.

Se por um lado há prova indiciária apta a justificar a averbação da 

existência da ação no Cartório de Registro de Imóveis, por outro lado 

considero estas provas por demais frágeis para conceder a imissão na 

posse postulada.

E mais. Como dito pela própria parte autora, a situação descrita na inicial 

remonta considerável data, tendo a suposta recusa em assinar o 

instrumento ocorrida ainda em abril de 2016, de modo que também se 

apresenta ausente, ao menos segundo meu convencimento, o necessário 

perigo da demora.

 Por fim, entendo que devo postergar a análise do pleito para autorização 

para depósito judicial das 15.296 sacas de soja e 19.319 sacas de milho 

para depois da contestação, quando este Juízo terá maiores elementos de 

convicção para analisar tal pretensão.

 Aliás, penso que a análise deste pleito pressupõe o reconhecimento, 

mesmo que em juízo de cognição sumária, da existência do negócio 

jurídico descrito na inicial, devendo aqui ser reafirmado que as provas até 

então carreadas são insuficientes para se reconhecer liminarmente a 

existência da promessa de compra e venda.

 Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada, tão 

somente para determinar a averbação na matrícula do imóvel (matrícula nº 

1192 do CRI de Brasnorte - MT) da existência da presente ação.

 Destaco, outrossim, que a tutela provisória é passível de modificação a 

qualquer tempo, segundo a regra do art. 296 do Código de Processo Civil.

 Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de agosto de 2018, às 13:30 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 autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258497 Nr: 23658-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 258497.

Vistos,

 Considerando que houve o comparecimento espontâneo da empresa 

executada com a apresentação de embargos à execução, 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 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, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280682 Nr: 9518-36.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, RUBIA 

ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 280682.
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 Natureza: Embargos à Execução.

 Requerente: Piracanju Participações Ltda Me.

 Requerido: Hiper Mercado Gotardo Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos por Piracanju Participações 

Ltda Me em face do Hiper Mercado Gotardo Ltda, ambos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 55 foi determinada a intimação da parte embargante para juntar 

aos autos prova cabal, efetiva e concreta da insuficiência de recursos, 

podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais sob pena de 

cancelamento da distribuição.

 Devidamente intimada, a parte embargante se manifestou às fls. 57/60.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, verifico que a Sra. Rúbia Argenta Deon não figura como 

parte no processo, devendo ser retificada a capa dos autos com a sua 

exclusão do polo ativo.

 Pois bem. Conforme relatado, foi determinado à parte embargante a 

comprovação cabal, efetiva e concreta da insuficiência de recursos, 

podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais. Contudo, a mesma se 

limitou em alegar às fls. 57/60 que possui restrições junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e responde a inúmeras ações judiciais em função da 

frustação de safra e grave situação financeira.

Analisando detidamente os autos, verifico que embora a parte embargante 

tenha apresentado vários documentos com a inicial informando a 

frustação da safra por excesso de chuvas, a regulação do sinistro junto à 

seguradora e as restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls. 

35/40), verifico que estes documentos se referem à pessoa física da 

sócia Rubia Argenta Deon.

 Nessa esteira, referidos documentos não podem dar ensejo ao 

deferimento da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica, ora 

embargante, tendo em vista que pelo ordenamento jurídico pátrio a pessoa 

jurídica não se confunde com a pessoa física dos sócios, ostentando 

responsabilidade e patrimônio próprios.

 Ademais, o único documento que se refere à empresa embargante, 

informa pendências e restrições financeiras (fls. 61), o que por si só, não 

é suficiente para comprovar o estado de necessidade exigido pela lei. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA 

GRATUITA PESSOA JURÍDICA SÚMULA 481, STJ. Apesar da Agravante 

FRIGMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ter colacionado aos autos cópia 

do relatório de consulta realizada junto ao SERASA e extratos de conta 

corrente, estes documentos não têm por escopo demonstrar sua real 

situação financeira. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO JUSTIÇA GRATUITA PESSOA 

FÍSICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL 

CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INVIABILIDADE DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO 

IMPROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJSP; Agravo de Instrumento 0045308-11.2013.8.26.0000; Relator (a): 

Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Jundiaí - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2013; Data de Registro: 

16/08/2013)

Assim, considerando que não houve comprovação da insuficiência de 

recursos pela parte embargante, bem como que mesmo intimada não 

efetuou o pagamento das custas, não há outra alternativa a esse juízo que 

não seja a extinção do feito.

Destaco, outrossim, que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, devendo ser 

cancelada a distribuição do feito, conforme dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não 

chegou a se angularizar.

 Transitada formalmente em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283466 Nr: 11846-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 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:

 Autos nº: 283466.

 Vistos,

 Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o pedido no prazo 

legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

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 autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no 

prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de acesso ao sistema da 

empresa para os usuários. Caso negativo, para que disponibilize os 

extratos das contas existentes no CPF/nome da parte autora, que informe 

a existência ou não de créditos em seu nome.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pela Lei nº 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 2630 Nr: 302-52.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória de fls. 445/446, 

com a diligência de penhora no rosto dos autos frutífera, intimo o 

executado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279199 Nr: 8390-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 279199.

 Vistos,

 Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c pedido de danos 
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morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por José Vanderlei 

Bungenstab em desfavor de Banco Bradesco (agência) e Banco 

Bradesco (matriz), todos qualificados na inicial.

 Alega a parte autora que celebrou diversos contratos com a parte 

requerida, dentre eles um contrato de financiamento de veículo, mediante 

débito em conta corrente.

 Afirma que não conseguiu adimplir os compromissos firmados, o que 

resultou em diversos débitos em sua conta corrente.

 Relata que diante dessa situação, acabou vendendo o veículo objeto do 

contrato de financiamento, sendo que ao procurar a parte requerida para 

quitar o valor do financiamento, ela informou que não poderia dar quitação 

a apenas aquele contrato e que deveria ser realizada a quitação de todos 

os contratos em aberto.

 Sustenta que em consulta ao site da parte requerida, verificou que o valor 

atual para quitação do contrato é de R$ 17.906,20, requerendo, assim, 

seja autorizada a consignação desse valor em juízo, já que a parte 

requerida se recursa a receber.

 Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a 

inversão do ônus da prova. Pugnou ainda pela concessão da gratuidade 

da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/32.

Às fls. 33 foi determinado que a parte autora comprovasse sua condição 

de hipossuficiente ou pagasse as custas iniciais.

Às fls. 35/38 a parte autora comprovou o pagamento das custas judiciais.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, verifico a incapacidade do Banco Bradesco (agência) em ser 

parte no processo, pois se trata de filial.

 A filial não ostenta personalidade jurídica própria, é uma espécie de 

estabelecimento empresarial, constituindo parte do acervo patrimonial da 

pessoa jurídica, partilhando os mesmos sócios, contrato social e firma ou 

denominação da matriz.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZATÓRIA – ANOTAÇÃO EM CADASTRO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DA FILIAL QUE POSSUI CNPJ DISTINTO DA 

MATRIZ – CONTRATO FIRMADO ENTRE A MATRIZ E A APELADA – 

IRRELEVANTE – UNICIDADE DE PERSONALIDADE JURÍDICA – 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1. Nos termos da lei civil, a constituição da filial deve ser 

averbada junto ao registro da matriz, ou seja, a nova inscrição fica 

vinculada à inscrição original da empresa. Tanto que no caso em apreço, 

ao ajuizar a presente ação a apelante apresenta seu contrato social (f. 

16-20). 2. Portanto, a personalidade da sociedade empresária é una, em 

outras palavras, existe apenas uma única empresa, ainda que sejam 

instituídos outros estabelecimentos com CNPJ distintos não há pluralidade 

de pessoas jurídicas, pois a filial é uma espécie de estabelecimento 

empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa 

jurídica, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo uma 

pessoa distinta da sociedade empresária. 3. Dessa forma, o patrimônio da 

empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, inclusive o 

patrimônio imaterial (bom nome e imagem), nos termos do artigo 591 do 

CPC”. (TJMS. APL 0800034-12.2014.8.12.0043. 5ª Câmara Cível. 

Publicação: 28/10/2015. Julgamento: 27 de Outubro de 2015. Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel).

 Assim, recebo a presente ação apenas em relação a requerida Banco 

Bradesco (matriz) e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em 

relação ao Banco Bradesco (filial), com fundamento no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

 Custas, pela parte autora.

 Considerando que a parte autora alegou que a parte requerida se recusa 

a receber o pagamento ou dar quitação ao contrato, com fundamento no 

art. 335, I, do Código Civil defiro o pedido consignatório formulado na 

inicial, devendo a parte autora atentar-se apenas para a regra do artigo 

542, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo do exposto acima, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 21 de agosto de 2018, às 15 horas, nos termos do 

art. 334, do Código de Processo Civil, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Após o depósito da quantia, 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.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para o réu para levantar o depósito ou oferecer 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, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que a 

parte autora não apontou em que consiste sua hipossuficiência técnica em 

relação à parte requerida.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275288 Nr: 5215-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO POLO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189/SP, RODRIGO QUINTINO PONTES - OAB:274196/SP

 Autos nº: 275288.

Vistos,

Tendo em vista a apresentação do pedido principal pela parte Requerente 

às fls. 69/80, nos termos do art. 308, § 3º, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de agosto de 

2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados.

 Intimem-se as partes da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 308, § 3º, do CPC), advertindo a parte Requerida que o 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo 

com a regra dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, 

conforme o caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, 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, verifico que a parte Requerida informou que já ajuizou ação de 

execução em face do ora Requerente, tendo sido distribuída perante a 1ª 
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Vara Cível dessa Comarca (Cód. 278456).

Assim sendo, com fulcro no art. 55, § 2º, I, do CPC, acerca da existência 

de conexão, determino a intimação da parte Requerida para que, no prazo 

de 15 dais, junte aos autos a cópia da petição inicial em trâmite na 1ª Vara 

Cível dessa Comarca, para que seja possível aferir a identidade de partes, 

causa de pedir e pedido, evitando-se a prolação de decisões conflitantes 

ou contraditórias.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 3333-36.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória de fls. 241/243, 

com a diligência de penhora no rosto dos autos frutífera, intimo o 

executado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280305 Nr: 9238-65.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TAPES-RS, DIEGO MARTINS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LORI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES TIZATO - OAB:OAB/RS 

59412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DIAS - 

OAB:OAB/RS 52356, LUIS IRAN RODRIGUES - OAB:OAB/RS 56405

 Autos nº: 280305.

 Vistos,

Em cumprimento ao determinado pelo Juízo Deprecante, ante a 

necessidade de realização de perícia médica na parte autora, nomeio o 

médico Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, clínico geral, podendo ser 

encontrado na Rua 17-A, nº 1448-N, Vila Horizonte, Tangará da Serra-MT, 

para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, bem como para indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação, bem como, caso o médico 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), visto que o periciado é beneficiário da justiça gratuita, 

sendo que os honorários serão suportados pelo Estado (artigo 95, § 3º, II, 

do CPC), devendo o pagamento ocorrer conforme disciplina os parágrafos 

3º e 4º, do artigo 507 da CNGC .

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 manifestarem 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, devolva-se a presente missiva, com as homenagens deste juízo.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282225 Nr: 10816-63.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perdue Comercial Importadora e Exportadora Ltda. , 

JDC.SÃO PAULO-SP 23ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/SP: 113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 282225.

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, 10 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283611 Nr: 11967-64.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PARANOÁ-DF, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARRETO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANA KALLYNE GÓS SILVA - 

OAB:53.447/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283611.

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, 10 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283248 Nr: 11706-02.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, HORACIO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:11913/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283248.

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, 10 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283422 Nr: 11812-61.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILEIDE DE SOUSA COUTINHO LUCIO, VINICIUS 

VITAL LUCIO, VICTOR JOSE COUTINHO LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 
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- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 283422.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Indefiro o pedido para que a citação dos executados possa ser realizada 

na pessoa de um deles, uma vez que a outorga de poderes aludida no 

instrumento particular de confissão de dívida não atende o disposto no art. 

653 do Código Civil, que estabelece que: “A procuração é o instrumento do 

mandato”.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283611 Nr: 11967-64.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PARANOÁ-DF, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARRETO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANA KALLYNE GÓS SILVA - 

OAB:53.447/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem 

realizadas no Bairro Jardim Shangrilá, devendo depositar em guia própria e 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos. Informo ainda, que caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em 

conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282225 Nr: 10816-63.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perdue Comercial Importadora e Exportadora Ltda. , 

JDC.SÃO PAULO-SP 23ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/SP: 113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem 

realizadas na Rodovia MT 358, nesta cidade, devendo depositar em guia 

própria e expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos. Informo ainda, que caso 

não haja manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, 

em conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283606 Nr: 11963-27.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, EBTE - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI, JANDIRA DANTAS DINIS 

MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no 

Centro desta cidade, devendo depositar em guia própria e expedida no site 

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

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos. Informo ainda, que caso não haja manifestação 

no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o 

que determina o item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 

67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109909 Nr: 211-73.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 211-73.2009.811.0055 – CÓDIGO 109909 – 4ª VARA CÍVEL
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ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ARLINDO CASOLA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Arlindo Casola, Cpf: 24721414053, Rg: 

2.005.096.661 SSP RS Filiação: Jose Casola e Frida Koegler Casola, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: Rua Celso Rosa Lima, Nº. 

502-E, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT,

FINALIDADE: : INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 491,91 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 178,96 

(cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163369 Nr: 372-10.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 372-10.2014.811.0055 – CÓDIGO 163369 – 4ª VARA CÍVEL

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CELSO PEREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Celso Pereira, Cpf: 20624697134, Rg: 

083.261 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Endereço: Rua das Garapeiras L 12 Qd 41, Bairro: Jd dos Ipes, Cidade: 

Tangará da Serra-MT,

FINALIDADE: : INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130254 Nr: 9098-12.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PATRÍCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9098-12.2010.811.0055 cód. 130254

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: AGNALDO PATRÍCIO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Agnaldo Patrício de Oliveira, Cpf: 

71729747191, Rg: 1142463-0 SSP MT Filiação: Pedro Patricio de Oliveira e 

Maria da Gloria de Oliveira, data de nascimento: 01/10/1976, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), comerciante, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 
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no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165910 Nr: 4924-18.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Rogerio Santana de Oliveira, 

Cpf: 94131503115, Rg: 1358204-6 SSP MT Filiação: Isamel de Oliveira e 

Luzia Couvo Saantana de Oliveira, data de nascimento: 09/10/1979, 

brasileiro(a), natural de Tangara da serra-MT, casado(a), representante 

comercial, Endereço: Rua Onze, Nr 114-W, Bairro: Jardim Nossa Senhora 

Aparecida, Cidade: Tangará da Serra-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164926 Nr: 3212-90.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3212-90.2014.811.0055 CÓD. 164926

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Carlos Fernandes da Silva, Cpf: 

53133994115 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110276 Nr: 748-69.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ XAVIER GEROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 748-69.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ XAVIER GEROLIN

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sergio Luiz Xavier Gerolin, Cpf: 

02355056846, Rg: 13665053 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163869 Nr: 1303-13.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO ALVES DE AQUINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1303-13.2014.811.0055 cód. 163869

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANIZIO ALVES DE AQUINO FILHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Anizio Alves de Aquino Filho, Rg: 

105.251. SSP MT Filiação: Anizioalves de Aquino e Analia Garcia de 

Aquino, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120387 Nr: 10343-92.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarindo Domingos Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10343-92.2009.811.0055 cód. 120387

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Clarindo Domingos Sartori

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Clarindo Domingos Sartori, Cpf: 

06409938004 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 659-51.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 659-51.2006.811.0055 cód. 50269

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiz Carlos Tavares da Silva, Cpf: 

25496190134, Rg: 391512 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 
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discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165877 Nr: 4858-38.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SERMANOWICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4858-38.2014.811.0055 cód. 165877

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WILSON SERMANOWICZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Wilson Sermanowicz, Cpf: 

58137475915 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166139 Nr: 5329-54.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5329-54.2014.811.0055 CÓD. 166139

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WALLYTON MATIAS MONTEIRO

INTIMANDO(A, S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO, portador do CPF 

029.784.281-12, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166362 Nr: 5766-95.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIVALDO DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5766-95.2014.811.0055 cód. 166362

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: NERIVALDO DONATO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Nerivaldo Donato, Cpf: 32818998115, 

Rg: 389210 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282729 Nr: 11254-89.2018.811.0055

 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: SUPREMAX NUTRIÇAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 1º, parágrafo 3º da lei 8.437, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa.Por 

conseguinte, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de setembro de 2018, às 

14h00min.O requerido será citado e intimado na pessoa de seu 

representante legal com antecedência mínima de 40 dias do ato supra, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de advogado, a menos 

que este possua procuração com poderes para negociar ou transigir, 

situação em que a presença do autor/requerido será dispensada, 

ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito 

público interno, deve ser intimado, perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) e também na pessoa de 

seu representante legal, para que compareça à solenidade, haja vista que 

as audiências agendadas por este juízo têm restado infrutíferas porquanto 

os procuradores do Município não possuem poderes para transigir.Mister 

elucidar que o não comparecimento das partes à audiência de tentativa de 

conciliação, sem justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça a ser sancionado com multa.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 10 de julho de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito(em substituição legal)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154447 Nr: 3082-37.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTO SATURNINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da segunda 

instancia, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, e nada 

requerido, sera remetido ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233839 Nr: 22655-56.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO, Cpf: 

02304996191, Rg: 0112241, Filiação: Sebastiao Idelfonso de Carvalho e 

Maria Carolina Carvalho, data de nascimento: 24/07/1935, natural de 

Vermelho Novo-MG, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, razão pela qual, condeno a parte executada ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, todavia, o pagamento deste último 

já fora efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de abril 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, Bernadete Terezinha 

Borges Pereira, digitei.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 248 de 648



Tangará da Serra, 11 de julho de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163986 Nr: 1516-19.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1516-19.2014.811.0055 cód. 163986

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SCHECHELI

INTIMANDO(A, S): CLAUDIO SCHECHELI, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 575,52 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e 

dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 262,57 

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10059 Nr: 410-13.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR 

AGRONONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA OESTE BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11.291/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Construtora Oeste Brasil 

Ltda, CNPJ: 02463511000175, brasileiro(a), , Endereço: Rua Jjulio Martines 

Benevides Nº 1532, Bairro: Jardim Europa, Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:VISTOS, ETC. (...) DECIDO. COMPULSANDO OS AUTOS, 

INFERE-SE QUE APESAR DA CERTIDÃO DA ESCRIVÃ DE FLS. 51, A 

PARTE EXECUTADA QUITOU AS CUSTAS PROCESSUAIS ÀS FLS. 51. 

ISTO POSTO, INFORMANDO O EXEQUENTE QUE A EXCUTADA QUITOU O 

SEU DÉBITO, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, COM BASE NO 

QUE DISPÕE O ART. 794, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENO A 

EXECUTADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS ÀS FLS. 10. TRANSITADO EM JULGADO E, PAGAS AS CUSTAS 

POR VENTURA EXISTENTES, ARQUIVE-SE COM AS BAIXAS 

NECESSÁRIAS. CASO CONTRÁRIO, PROCEDA-SE CONFORME 

ORIENTAÇÃO CONTIDA NO CAPÍTULO 2, SEÇÃO 14, ITEM 11 DA CNGC. 

P.R.I.C. TS, 28/08/01. (ASS) ADRIANA SANT'ANNA CONINGHAM, JUÍZA 

DE DIREITO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164079 Nr: 1680-81.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Genilson Ferreira Dias, Cpf: 

85860956134, Rg: 1109476-1 SSP/ MT Filiação: Genevaldo Alves Dias e 

Aparecida Ferreira Dias, data de nascimento: 12/11/1978, brasileiro(a), 

natural de Arenápolis-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Celso Rosa Lima 

N°1934-n, Bairro: Jardim Tarumã ii, Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Importante acentuar que os honorários advocatícios fixados na 

oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento possuem 

apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, acaso 

formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios, bem como, em custas e despesas 

processuais.

Outrossim, atente-se a secretaria para as datas de protocolo das 

petições, visto que a petição de fls.17/18, fora protocolizada anteriormente 

a petição de fls.14/16.

 No mais, arquivem-se os autos, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234690 Nr: 625-90.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE MARIA MASSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Gisele Maria Massoni, Cpf: 

75472520797, Rg: 052126802 SSP RJ Filiação: Delmo Massoni e Marlene 

Azevedo Massoni, data de nascimento: 13/01/1963, brasileiro(a), 

casado(a), arquiteta, Endereço: Rua 20A, Nº 80, Bairro: Jardim Amélia, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
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resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil e artigo 26 da LEF.

 Em tempo, determino ao Exequente que proceda com o devido 

cancelamento em seus registros, com o fito de evitar eventuais cobranças 

futuras atinentes a esta CDA.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130578 Nr: 263-98.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 263-98.2011.811.0055 CÓD. 130578

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SILAS DA SILVA ALVES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Silas da Silva Alves, Cpf: 

37715283134, Rg: 386673 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 17-A 

Nº1325-n, Bairro: Vila Horizonte, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180624 Nr: 22541-88.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CARLOS DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Adilson Carlos de Azevedo, 

Cpf: 55994156191, Rg: 576005 SSP MS Filiação: , brasileiro(a),

 Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Por conseguinte, alterando o entendimento anterior desta magistrada, em 

consonância com o princípio da causalidade, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que não há citação do executado, ainda que a quitação do 

débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, condeno a 

parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já foi efetuado 

administrativamente, consoante fl. 10.

A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165752 Nr: 4638-40.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMILSON FLORENCIO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Jumilson Florencio Viana, 

Cpf: 00512951136, Rg: 1420060-0 SSP MT Filiação: João de Oliveira Viana 

e Florentina Domingas Florencia, data de nascimento: 06/09/1985, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, , motorista, Endereço: Rua 38 Nr 

963-N, Bairro: Jardim Paraiso, Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:NTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, diante da não angularização 

processual.

Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares.
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 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238415 Nr: 5761-68.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5761-68.2017.811.0055 CÓD. 238415

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 24377 Nr: 4483-23.2003.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALNECI DE OLIVEIRA SOARES

 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 de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Jose Valneci de Oliveira 

Soares Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Luiz Martins Cardoso, Nº 

662-W, Bairro: Jardim Tangará ii, Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 5% sobre o 

valor da causa, no importe de R$192,96, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163747 Nr: 1078-90.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1078-90.2014.811.0055 COD 163747

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): CARLOS ROBERTO DA SILVA, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 
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reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233840 Nr: 22657-26.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARTINS DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Isaias Martins de Lana, Cpf: 

76317013187, Rg: 11196610 SSP MT Filiação: Jose Martins de Lana e 

Maria Vieira de Lana, data de nascimento: 09/03/1976, brasileiro(a), 

natural de Tangara da serra-MT, , Endereço: Rua 70 Nº 673, Bairro: Novo 

Tarumã, Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Por conseguinte, alterando o entendimento anterior desta magistrada, em 

consonância com o princípio da causalidade, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que não há citação do executado, ainda que a quitação do 

débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, condeno a 

parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já foi efetuado 

administrativamente, consoante fl. 11.

A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167135 Nr: 7099-82.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Nilson Ferreira da Silva, Cpf: 

32591730130, Rg: 390764 ssp MT Filiação: José Ferreira da Silva e Eutalia 

Tenoria da Silva, data de nascimento: 12/10/1982, brasileiro(a), natural de 

Planaltina-PR, casado(a), Endereço: Rua 08- 1416-S, Bairro: Vila Santa 

Terezinha, Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Importante acentuar que os honorários advocatícios fixados na 

oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento possuem 

apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, acaso 

formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios.

Isento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado nesta data, tão somente, para o Exequente, em 

decorrência desistência ao prazo recursal.

Finalmente, ao arquivo, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231070 Nr: 19656-33.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferragens Famunic Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Ferragens Famunic Ltda, 

CNPJ: 14983829000166, brasileiro(a), Endereço: Avenida Brasil, Nº 137-N, 

Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Nome e cargo do digitador:Bernadete Borges Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.

Por conseguinte, verifico que resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que a quitação 

do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, condeno 

a parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já foi efetuado 

administrativamente, consoante informado à fl. 12.

A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 
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em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164971 Nr: 3298-61.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DA ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3298-61.2014.811.0055 CÓD. 164971

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GERALDO JOSÉ ELIAS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Geraldo José Elias Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Cisne, Nº S/n, Bairro: Alto da Boa Vista, 

Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164063 Nr: 1648-76.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1648-76.2014.811.0055 CÓD. 164063

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

INTIMANDO(A, S): GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120207 Nr: 10124-79.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO PIO SEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10124-79.2009.811.0055 CÓD. 120207
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ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SELITO PIO SEGER

INTIMANDO(A, S): SELITO PIO SEGER, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO 

E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158115 Nr: 6712-04.2013.811.0055

 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: ANTONIO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14.259-B, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o teor da certidão de fls. 194 dando conta da frustração 

de carga durante a pendência de prazo, determino a renovação do proazo 

para manifestação da patrona da autora.

Consigno que ainda que procedi as orientações e advertências verbais 

quanto a procedimentos atinentes a processos que se encontram na 

pendência de prazo.

Por fim, intime-se a advogada indicada na certidão para que regularize sua 

representação processual em relação ao autor.

Certificado o decurso do prazo para manifestação do autor, voltem-me 

conclusos.para o saneamento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254586 Nr: 20338-51.2017.811.0055

 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: ANQUERCIAS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 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: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243631 Nr: 11721-05.2017.811.0055

 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: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAGNA 

MARIA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:MT 5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Luci Vania 

Conci Casagrande EPP em face Ecliton Rodrigues de Oliveira e Magna 

Maria Prates, objetivando o recebimento dos valores fixados na sentença 

de fls. 48/49, transitada em julgado à fl. 51.

Contudo, analisando detidamente as memórias de cálculos colacionados à 

fl. 53, tem-se a utilização de juros compostos e termo iniciais de cálculos 

equivocados para a atualização do débito.

Posto isso, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para 

retificar os valores que serão executados, mediante a aplicação de juros 

simples, cujo termo inicial é o da citação válida (fls. 16V/17 – 24/07/2015) 

e correção monetária do vencimento dos respectivos títulos (fl. 46), sendo 

que o valor dos honorários sucumbenciais corresponde a 10% do valor da 

condenação atualizada.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170145 Nr: 11319-26.2014.811.0055

 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: BRUNO GOMES BONZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos,

Atente-se à Secretaria quanto a pratica de atos ordinatórios, 

oportunizando-se manifestação da parte contrária quanto aos pedidos e 

documentos colacionados aos autos pela outra parte.

Por conseguinte, intime-se o requerido para se manifestar acerca da 

petição e documentos de fls. 330/335, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ou com a apresentação favorável, expeça-se alvará em 

favor do requerente, atentando-se aos dados bancários fornecidos e aos 

poderes outorgados na procuração, respeitando-se o Provimento n.º 

68/2018.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 278384 Nr: 7705-71.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO, JESSE 

MARCELO CLAUDIO MACHADO, JOSE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO, 

JOICE CLAUDIO MACHADO

 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:

 Vistos.

Considerando a informação apresentada pelos requerentes e pelo INDEA 

(fls. 114/119) e a necessidade de complementação dos valores para o 

pagamento do tributo em testilha, uma vez que a quantidade deferida não 

se mostrou suficiente, defiro a complementação do alvará para a venda de 

mais 350 reses para pagamento da guia de ITCD, junto à Fazenda 

Estadual, nos termos da sentença de fls. 109/110.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181963 Nr: 24096-43.2014.811.0055

 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: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROSA DE 

CARVALHO - OAB:35462/RS, EUTICHIANO DAVI NETO - OAB:3801/RS, 

LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:170.628 A, RAFAEL BICCA MACHADO 

- OAB:OAB/RS44096, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA AS FLS. 2142/2145, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176776 Nr: 18862-80.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO HERINGER SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:29684 RS, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522, TIAGO GALLAS - 

OAB:16888

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA E DA PARTE 

REQUERIDA AGRO OESTE COMERCIAL LTDA, PARA APRESENTAR AS 

CONTRARAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADA PELA 

PARTE REQUERIDA AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277162 Nr: 6707-06.2018.811.0055

 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: GRAMARCAL GRANITOS MARMORES E CALCÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J . OLIVEIRA COMERCIO DE VIDROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - 

OAB:OAB/ES 10.159, MARCELO PEPPE DINIZ - OAB:14.928/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança de duplicatas movida por Gramarcal 

Granitos mármores e Calcários Ltda em face de R.J. Oliveira Comercio de 

Vidros - Me

Recebida a inicial, designou-se audiência de conciliação por duas vezes, 

no entanto, todas as cartas com aviso de recebimento retornaram sem 

cumprimento.

O requerente postulou a redesignação da audiência de conciliação e 

expedição de mandado para citação pessoal da requerida.

Assim, considerando a contemporaneidade da audiência já designada e as 

tentativas frustradas de citação por carta, defiro o pedido do requerente 

para tentativa de citação da parte requerida por oficial de justiça no 

endereço indicado pela autora.

Desse modo, designo nova data de realização da audiência de conciliação 

para o dia 12 de setembro de 2018 às 13h00min (MT), devendo os autos 

ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato.

Cite-se o requerido no novo endereço indicado à fl. 58.

Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

 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: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

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

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

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA MANIFESTAREM ACERCA DA 

PROPOSTA DE HONORARIOS PERICIAIS ACOSTADO AS FLS., 83, NO 

VALOR DE R$ 500,00 REAIS, BEM COMO DA DATA DESIGNADA PELO 

PERITO SENDO O DIA 01/09/2018, AS 07:00 HORAS, DEVENDO A PARTE 

QUE FOR PERICIADA TRAZER TODOS OS EXAMES E QUESITOS 

FORMULADOS PELO JUIZO E AS PARTES, TUDO DE CONFORMIDADE 

COM A PETIÇÃO DO PERITO ACOSTADO AS FLS. 83, BEM COMO AO 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA CASO CONCORDAR COM O VALOR 

DOS HONORARIOS, DEVERA PROVIDENCIAR O DEPOSITO DO VALOR 

NOS AUTOS., NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275176 Nr: 5120-46.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 [...]Desta forma, não se mostra viável o deferimento da justiça gratuita a 

pessoa com diversas e expressivas atividades empresarial, rural e 

financeira, não se mostrando justo o deferimento da gratuidade da justiça 

a quem de fato não é pobre. Assim, em que pese às argumentações dos 

autores, entendo que não são aptas a demonstrar a miserabilidade 

alegada na peça inaugural, conforme fundamentado acima, eis que o 

benefício da justiça gratuita é incompatível com a renda dos requerentes e 

se destina precipuamente àqueles que não possuem condições e renda 

para postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais 

seria de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, fato 

que se afasta pelos elementos encontrados neste feito.Neste 

sentido:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA 
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– RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode 

ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos 

autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das 

circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência 

de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que 

se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 

11/03/2014)”. (grifo nosso)Ademais, existem diversos meios que os 

autores dispõem para o pagamento das custas, como o previsto no §6º do 

art. 98 do CPC, por exemplo.Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso 

LXXIV da CRFB/88, determino o recolhimento das custas e despesas 

processuais necessárias à distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 

sob pena de indeferimento da inicial, para que assim se processe os autos 

em seus ulteriores termos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199473 Nr: 14387-47.2015.811.0055

 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: DERIUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Aragão de Araújo, Beatriz Araújo 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA BEM COMO O 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA BEATRIZ ARAUJO ARAGÃO PARA 

APRESENTAR CONTRARAZÕES AO RECUSO DE APELAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA FABIANO ARAGÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O DIA 

04/09/2018, AS 14:00 HORAS, PARA A AUDIENCIA PRELIMINAR, 

CONFORME DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO:VISTOS, Considerando-se 

que o réu citado por edital compareceu pessoalmente aos autos e que até 

o presente momento não houve qualquer tentativa de composição e que 

eventual delimitação dos pontos controvertidos e meios de prova, no 

presente caso, poderá ser fixada com maior economia processual se 

realizada com amplo contraditório permitido em audiência.Reputo oportuna 

a realização de audiência preliminar, a qual designo para o dia 4 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas-MT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 235960 Nr: 2527-78.2017.811.0055

 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: DANILO ALBERTO MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANCREDO VARGAS SARAIVA 

DE ARAUJO - OAB:18697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando as razões apresentadas, defiro a cota ministerial para 

realização de audiência. Assim, na forma do artigo 57 da Lei nº 6,015/73, 

designo audiência de justificação para o dia 20 de setembro de 2018, às 

14h00min (MT), a ser realizada perante este Juízo.

Intime-se o requerente e cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282824 Nr: 11340-60.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BATISTA DE PAULA, GILMAR BATISTA DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALVINA MARTINS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de medida cautelar antecedente proposta por Gilberto batista de 

Paula e Gilmar Batista de Paula, em desfavor de Malvina Martins de Castro, 

visando à determinação de exibição de documentos para posterior 

propositura de petição de herança e reconhecimento de condição de 

herdeiros dos autores.

A competência das Varas Judiciárias desta Comarca foi fixada na 

Resolução nº. 03/2017/TP, sendo que fixa como sendo de competência 

exclusiva da 2ª Vara Cível processar e julgar os feitos que envolvem 

demandas de família e sucessões, com competência privativa da infância 

e juventude.

Dessa forma, evidenciado que a matéria disposta na inicial envolve 

questões atinente a sucessão, a competência para sua apreciação passa 

a ser da 2ª Vara Cível e, não desta Vara Judiciária.

Neste sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR DE 

ARROLAMENTO DE BENS - OBJETO DA AÇÃO INCIDE NO DIREITO 

SUCESSÓRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES - 

ART. 2º, S, DA RESOLUÇÃO N. 221/94 DO TJ-MS - IMPROCEDÊNCIA DO 

CONFLITO. (TJMS. Conflito de competência n. 0043969-14.2007.8.12.0001, 

Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 

10/06/2008, p: 23/06/2008).

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar a presente demanda e, DECLINO a competência para o juízo da 2ª 

Vara Cível desta Comarca.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Enviem os autos ao Cartório Distribuidor para a distribuição à vara 

competente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278584 Nr: 7879-80.2018.811.0055

 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: JOSIANE OLIVEIRA GAMARRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA CAP CORRETORA DE INFORMATICA, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:OAB/MT 9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tratam os autos de Ação de Resolução de contrato c/c com indenização 

por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência promovida 

por Josiane Oliveira Gamarra Silva em face de Plena Cap Corretora de 

Informática e Banco Cruzeiro do Sul S/A onde o Juízo da Comarca de 

Arenápolis reconheceu a competência do Juízo da Comarca de Tangará 

da Serra/MT em razão do endereço da autora ser da cidade de Nova 

Olímpia/MT.

Em seguida os autos vieram conclusos.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

Considerando-se que a decisão prolatada às fls. 103/104 esteja 

formalmente correta é certo que se baseou em premissa que não existe 

no momento de sua elaboração, qual seja a jurisdição da Comarca de 
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Tangará da Serra em relação aos feitos provenientes da cidade de Nova 

Olímpia/MT, uma vez que na realidade o Juízo competente para processar 

e julgar as demandas de Nova Olímpia é o Juízo da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, nos termos do quadro 01, anexo I, § 1º, do art. 10 da Lei 

Estadual nº 4.964/85 (COJE).

Assim, primando pela economia processual, determino a remessa dos 

autos ao Juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT, para conhecer, 

processar e julgar a presente ação.

Intime-se e se cumpra, com as baixas e anotações necessárias.

Remetam-se os autos com urgência dada a pendência de julgamento de 

recurso de embargos de declaração pendente de apreciação.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158495 Nr: 7088-87.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. WEIHRICH-ME, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.483-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.609, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:OAB/MT 15.912, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O DIA 

01/09/2018, AS 07:00 HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA, SITO A 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 635 W, CENTRO, DEVENDO 

COMUNICAR AS PARTES BEM COMO OS ASSISTENTES TECNICOS , BEM 

COMO LEVAREM TODOS OS EXAMES E QUESITOS,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228639 Nr: 17287-66.2016.811.0055

 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: SIMONE PAZ SANTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DOS HONORARIOS PERICIAIS ACOSTADO AS 

FLS. 89, NO VALOR DE R$ 500,00 REAIS, E EM CASO DE 

CONCORDANCIA, A PARTE REQUERIDA RESPONSAVEL PELO CUSTEIO 

DOS HONORARIOS PERICIAIS DEVERA EFETUAR O PAGAMENTO NO 

PRAZO DE 10 DIAS, BEM COMO INTIMAR AS PARTES QUE FOI 

DESIGNADO PELO PERITO O DIA 01/09/2018, AS 07:00 HORAS, PARA A 

REALIZAÇÃO DA PERICIA, SITO A AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA 

NEVES, Nº 635 W, CENTRO, DEVENDO COMUNICAR AS PARTES BEM 

COMO OS ASSISTENTES TECNICOS , BEM COMO LEVAREM TODOS OS 

EXAMES E QUESITOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

 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: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

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

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

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA MANIFESTAREM ACERCA DA 

PROPOSTA DE HONORARIOS PERICIAIS ACOSTADO AS FLS., 83, NO 

VALOR DE R$ 500,00 REAIS, BEM COMO DA DATA DESIGNADA PELO 

PERITO SENDO O DIA 01/09/2018, AS 07:00 HORAS, SITO A AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 635-W, CENTRO, NESTA CIDADE, 

DEVENDO A PARTE QUE FOR PERICIADA TRAZER TODOS OS EXAMES E 

QUESITOS FORMULADOS PELO JUIZO E AS PARTES, TUDO DE 

CONFORMIDADE COM A PETIÇÃO DO PERITO ACOSTADO AS FLS. 83, 

BEM COMO AO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA CASO CONCORDAR 

COM O VALOR DOS HONORARIOS, DEVERA PROVIDENCIAR O DEPOSITO 

DO VALOR NOS AUTOS., NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277954 Nr: 7365-30.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153300 Nr: 1960-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BALDO, CARMEM POSSENTI 

BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE FANTINEL BALDO, MARCIO 

JOSE BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 Vistos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação interposto pelos 

autores, cumpram-se integralmente as determinações da sentença de fls. 

280/282.

Após, nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168271 Nr: 8746-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ALEXANDRE DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO BAIRRO VILA ESMERALDA, ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 INTIMAÇAO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA AUDIENCIA DE 
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INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 18/09/2018, AS 

16:00, TUDO DE CONFORMIDADE COM A DECISÃO ABAIXO TRANSCRITO: 

Autos n.º 168271

Vistos,

Considerando-se que a parte requerida foi devidamente citada e deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta conforme certidão 

de fls. 255, DECRETO a revelia dos demandados, na forma do art. 344 do 

CPC e passo ao saneamento do feito.

Primeiramente, cumpre consignar que inviável o acolhimento da preliminar 

atinente a ilegitimidade passiva da herdeira visto que o inventário indicado 

pela mesma foi de fato extinto sem julgamento do mérito ante sua própria 

desídia, tendo inclusive o inventariante sido destituído antes da extinção 

do feito.

No mérito, a despeito do reconhecimento do pedido inviável o julgamento 

no estado em que se encontra o feito, ante a pluralidade de requeridos. 

Sendo certo ainda que a despeito da revelia dos demais réus é certo que 

a presunção gerada não se mostra absoluta, mormente quando 

observamos a natureza da ação.

Outrossim, Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas e jurídicas: 1-) a existência de 

coisa hábil ou suscetível de usucapião; 2) a posse “ad usucapionem” e 3) 

o decurso de tempo.

Assim, determino a produção de prova oral e o depoimento pessoal das 

partes, reputando ser temerário o julgamento do feito de forma antecipada, 

ante a natureza fática e consequências jurídicas inerentes ao presente 

feito.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de setembro 

de 2018, às 16h00min, sendo que as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como providenciar a sua respectiva intimação, conforme determina o 

art. 455 do CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento 

pessoal constará a advertência da pena de confissão, consoante 

estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.

Até a data da audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de 

constatação sobre o imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, 

em contato com os vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte 

autora (se mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa posse).INTIMEM-SE. 

Ciência ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 28 de junho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283492 Nr: 11878-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifico que o rito pretendido pelo autor é totalmente 

incabível para a satisfação do direito postulado, uma vez que o ato 

pretendido afeta diretamente interesse de terceiro, sendo, portanto, 

incabível em sede de procedimento de jurisdição voluntária.

Assim, faculto ao requerente a emenda da inicial para adequar o rito à 

medida pleiteada a fim de possibilitar o recebimento da inicial por este Juízo 

e consequentemente a análise do mérito, colacionando-se o prazo de 15 

(quinze) dias para a adequação do pedido, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 1072-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AO PEDIDO DO PERITO REQUERENDO A EXTENSÃO DO PRAZO 

EM MAIS 30 PARA APRESENTAR O LAUDO PERICIAL FLS.548/549, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 6636-04.2018.811.0055

 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: ELENICE VALENTINA DA CONCEIÇÃO

 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,

Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada 

por Elenice Valentina da Conceição em desfavor de Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil e Banco do Brasil S/A, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Verificadas irregularidades na inicial, nos termos postos à decisão de fl. 

61, oportunizou-se à requerente comprovação de hipossuficiência para 

fins de análise da assistência judiciária gratuita.

Intimada (fl. 63), a requerente pugnou pelo deferimento da benesse da 

justiça gratuita, sob o argumento de ausência de liquidez, várias 

dívidas/restrições em seu nome, que o veículo tem mais de sete anos de 

uso e que a renda de mais de R$10.000,00 deve ser desconsiderada para 

análise do pedido, pois na data do preenchimento do Relatório Geral de 

Regulação de Sinistro (fl. 51) a renda era diversa.

Em que pese as argumentações tecidas pela requerente, não é possível a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita neste 

processo, uma vez que os documentos juntados e as questões expostas 

nos autos evidenciam elementos suficientes de recursos, incompatíveis 

com a postulação da Assistência Judiciária Gratuita, benefício destinado 

àqueles que, efetivamente, não possuem condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família.

 Consoante extrato obtido através do sistema Renajud, a requerente 

possui um veículo em seu nome (fl. 62), o qual se encontra livre de 

restrição e não consta da declaração de imposto de renda.

Além disso, a requerente se qualificou como produtora rural e a lide gira 

em torno de cédula rural pignoratícia para financiamento de sua atividade 

rural junto à Fazenda Elo Verde/Esmeraldo no município de Brasnorte, cujo 

valor perfaz a importância de R$749.993,33 (setecentos e quarenta e 

nove mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

Não obstante a requerente alegue a existência de várias dívidas em seu 

nome, certo é que colacionou aos autos apenas o extrato de fl. 33 que 

demonstra duas restrições financeiras.

Alias, a alegação da existência de dívidas, por si só, não é capaz de 

demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Outrossim, a alegação de que a atual situação financeira da requerente 

esteja frágil, por si só, não é apta a embasar o deferimento da gratuidade 

pleiteada, visto que a atividade praticada pela requerente é de grande 

risco financeiro e envolve grandes quantias financeiras, sendo que o 

valor da causa neste feito de R$749.993,33.

Assim, em que pese às argumentações da autora, entendo que não são 
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aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, conforme 

fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é incompatível 

com a renda e a atividade da requerente e se destina precipuamente 

àqueles que não possuem condições e renda para postularem em juízo e 

que o pagamento das despesas processuais seria de tamanho ônus que 

prejudique seu sustento e de sua família, fato que se afasta pelos 

elementos encontrados neste feito.

Consigno que “insuficiência de recursos” ou “pessoa necessitada” para o 

legislador, não é apenas o “miserável” - conforme palavras de Humberto 

Theodoro Júnior -, mas todo aquele que não puder suportar os custos da 

demanda judicial sem sofrer alteração do seu padrão normal de vida 

familiar (in: Curso de Direito Processual Civil, 2003, Ed. Forense, v. I, p. 

89).

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LEI 

1.060, ARTIGO 5º LXXIV, CF. DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA. Recurso 

conhecido e desprovido. 1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

da gratuidade da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da 

presunção 'juris tantum', que o pagamento dos emolumentos devidos 

ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando 

cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está 

a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a 

pretensão da gratuidade da justiça. 2. Revogando o efeito ativo 

anteriormente concedido, tem o agravante o prazo fixado pelo juiz para 

cumprimento daquela obrigação em todos os seus termos, sob pena das 

cominações legais consignadas na decisão agravada. (AI 97638/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Aliás, deve ser ressaltado que o espírito da lei é facilitar ao máximo o ideal 

de acesso à justiça (atualmente consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição da República), presumindo-se pobre todo aquele que 

evidencie ausência de recursos para suportar as despesas processuais, 

em contrário senso ao que descreve o artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Portanto, o Juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade (CPC, artigo 99, §2º).

Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de 

hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, 

razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Por fim, determino que os documentos de fls. 67/70 sejam mantidos em 

pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27276 Nr: 516-96.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Intimação do autor para comprovar, no prazo legal, a distribuição da carta 

precatória no juízo deprecado/ comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272797 Nr: 3277-46.2018.811.0055

 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: ANDRIANE ALVES DA SILVA FERMOLLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Andriane Alves da Silva Fermollen 

para determinar a retificação do assento civil de nascimento para que 

passe a constar no seu registro o nome de sua mãe como ELISIANE INÊS 

FERMOLLEN.Preclusas as vias impugnativas, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente, determinando ao 

Senhor Oficial, que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos 

referidos registros para que seja anexado a estes autos.A exigibilidade 

das custas processuais se encontra suspensas, em razão da gratuidade 

deferida. Honorários inaplicáveis a espécie.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256517 Nr: 21878-37.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, KATIA GORETT 

DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que especifique e 

justifique as provas que pretende produzir e indique os pontos 

controvertidos da demanda, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283470 Nr: 11853-28.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUFIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTES 

EIRELI, SUL INVESTI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO 

ABERTO MULTISETORIAL

 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:

 [...].Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO em parte a antecipação de tutela postula, para determinar que a 

requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado 

débito (protestos n.º 1084146), inclusive levantando restrições junto aos 

órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA) e cartório de protesto ou 

abstendo-se de inseri-las, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a 

quantia de R$ 5.000,00 (dois mil reais).Tendo em vista a verossimilhança 

acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, 

bem como pela facilidade da demandada comprovar a justeza do débito 

impugnado, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 15 de agosto de 2018 às 14h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, c/c § 4º, do art. 308, 

ambos do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, 

e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código 

de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor 

a manifestação em 15 (quinze) dias.Cumpra-se. Intime-se.Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 1679 Nr: 584-95.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA 

NICHOLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian laure - 

OAB:155277/OABSP, JULIO CÉZAR MASSAM NICHOLS - OAB:OAB/MT 

11.270, JULIO CRISTIAN LAURE - OAB:OAB/SP-155.277, ROBERTO 

JIMENEZ TANESE DE SOUZA - OAB:272195/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAN 

NICHOLS - OAB:OAB/MT 11.270, Maria Lucia Vicenty Lozovey 

Buzato - OAB:PR 6997

 Intimação do autor para comprovar, no prazo legal, a distribuição da carta 

precatória no juízo deprecado/ comarca de Mirassol do Oeste/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282168 Nr: 10770-74.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO PARECIS LTDA-COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018, 

AS 14h00min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ NÃO EXISTE O NUMERO”, devendo informar o endereço 

atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação e 

intimação da mesma para a audiência, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283208 Nr: 11663-65.2018.811.0055

 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: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, NELI 

DEDONATTI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, considerando-se que os negócios realizados 

englobam pessoa jurídica que não foi inclusa no polo passivo, deve a 

autora emendar o pedido para inclusão da empresa que efetivamente 

realizou a compra das mercadorias, qual seja Rural Soluções e Serviços 

Ltda. para figurar no polo passivo conjuntamente com os garantidores.

Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, 

nos termos supra.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intimem-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199627 Nr: 14500-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistência dos Funcionários do 

Banco do Brasil - CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295, DANIELLI REDIVO - OAB:17.898, MARIANA 

MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre - OAB:12750/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do alvará expedido nos autos n 

416478-4/2018, beneficiário DAIELLI REDIVO, valor R$ 35.322,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 25228-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 [...]Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH).Considerando a apresentação da 

localização do imóvel, inviável até mesmo a condenação por ato 

atentatório a dignidade da justiça.Assim, cumpram-se as demais 

determinações da decisão de fls. 119.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282544 Nr: 11136-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de incompetência, pela 

falta de interesse de agir, mantendo-se os feitos tramitando nesta 

comarca, até posterior análise da preliminar de conexão arguida nos 

embargos apresentado pelos devedores.Decorrido o prazo para eventual 

recurso, translade-se cópia para os autos principais, certificando-se o 

trânsito em julgado.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283502 Nr: 11888-85.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI PITROWSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI, 

ORIVALDO MARCHIORI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BIAVA DE PAIVA - 

OAB:MT-11.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, considerando-se que pela natureza da ação e os 

documentos juntados nos autos fornecem indícios de que a embargante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 260 de 648



possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de 

seu sustento e/ou da família. Assim, intime-se aquela para comprovar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que não possui condições de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da 

lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente 

ação (CPC, artigo 99, §2º).

Por outro lado, verifico que a embargante postula os presentes embargos 

sem informar o valor correto da causa. Assim, deverá no mesmo prazo 

supra, apresentar emenda para regularização da lide, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelos autores, intimem-se aqueles 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282052 Nr: 10677-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ademais, em caso de eventual procedência do pedido anulatório a ser 

proposto, o ressarcimento dos valores penhorados pode ser feito ao 

autor.Outrossim, de análise dos documentos que lastreiam o pedido, 

também não vislumbro evidente verossimilhança do direito alegado, uma 

vez que a afirmação de fraude deve ser comprovada com laudos e 

perícia, sendo certo que a grosso modo as assinaturas constantes nos 

documentos do requerente e nos documentos constitutivos da pessoa 

jurídica se assemelham, inclusive foi reconhecida por Oficial de Registro 

(fl. 28). Desta forma, até que haja prova da irregularidade, os atos 

públicos devem ser preservados à míngua dos indícios apresentados pelo 

requerente. Ex positis, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, ante a 

ausência de requisito autorizador para a concessão da medida pretendida, 

conforme fundamentação supra.Intime-se a parte autora desta decisão, 

bem como para que emende a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil, oportunidade que 

deverá manifestar-se expressamente quanto a conexão deste pedido com 

a execução código 116394, sob pena de indeferimento e extinção deste 

feito.Apresentada a emenda, voltem-me para análise dos pedidos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276706 Nr: 6335-57.2018.811.0055

 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: ALINE 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:

 [...]Desta forma, não se mostra viável o deferimento da justiça gratuita a 

pessoa com diversa e expressiva atividade rural e financeira, não se 

mostrando justo o deferimento da gratuidade da justiça a quem de fato não 

é pobre. Assim, em que pese às argumentações da autora, entendo que 

não são aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, 

conforme fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é 

incompatível com a renda e a atividade da requerente e se destina 

precipuamente àqueles que não possuem condições e renda para 

postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais seria 

de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, fato que 

se afasta pelos elementos encontrados neste feito.Neste 

sentido:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode 

ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos 

autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das 

circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência 

de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que 

se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 

11/03/2014)”. (grifo nosso)Ademais, existem diversos meios que a autora 

dispõe para o pagamento das custas, como o previsto no §6º do art. 98 do 

CPC, por exemplo.Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da 

CRFB/88, determino o recolhimento das custas e despesas processuais 

necessárias à distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 

35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que assim se processe os autos em seus 

ulteriores termos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276702 Nr: 6327-80.2018.811.0055

 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: NEIVA NOVELLO ARGENTA

 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:

 [...]Assim, em que pese às argumentações da autora, entendo que não 

são aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, 

conforme fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é 

incompatível com a renda e a atividade da requerente e se destina 

precipuamente àqueles que não possuem condições e renda para 

postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais seria 

de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, fato que 

se afasta pelos elementos encontrados neste feito.Neste 

sentido:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode 

ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos 

autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das 

circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência 

de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que 

se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 

11/03/2014)”. (grifo nosso)Ademais, existem diversos meios que a autora 

dispõe para o pagamento das custas, como o previsto no §6º do art. 98 do 

CPC, por exemplo.Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da 

CRFB/88, determino o recolhimento das custas e despesas processuais 

necessárias à distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 

35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que assim se processe os autos em seus 

ulteriores termos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276704 Nr: 6331-20.2018.811.0055

 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: JULIETA CATARINA CALETTI DEON

 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:

 [...]Desta forma, não se mostra viável o deferimento da justiça gratuita a 

pessoa com diversa e expressiva atividade rural e financeira, não se 

mostrando justo o deferimento da gratuidade da justiça a quem de fato não 

é pobre. Assim, em que pese às argumentações da autora, entendo que 

não são aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, 
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conforme fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é 

incompatível com a renda e a atividade da requerente e se destina 

precipuamente àqueles que não possuem condições e renda para 

postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais seria 

de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, fato que 

se afasta pelos elementos encontrados neste feito.Neste 

sentido:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode 

ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos 

autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das 

circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência 

de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que 

se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 

11/03/2014)”. (grifo nosso)Ademais, existem diversos meios que a autora 

dispõe para o pagamento das custas, como o previsto no §6º do art. 98 do 

CPC, por exemplo.Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da 

CRFB/88, determino o recolhimento das custas e despesas processuais 

necessárias à distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 

35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que assim se processe os autos em seus 

ulteriores termos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129652 Nr: 8488-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, RODRIGO CALETTI DEON, 

IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FIGUEIRO, MARY NEIDE DAMICO 

FIGUEIRO, ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ, 

ADEMIR FIGUEIRÓ, NEIDE GRITZBACH FIGUEIRÓ, MARIA SUELI MOZER 

FIGUEIRÓ, GUSTAVO FIGUEIRÓ, JANAINA CARNELOS FIGUEIRÓ, 

CAROLINA FIGUEIRÓ FREGONEZI, GUSTAVO ADOLFO DE FREITAS 

FREGONEZI, ESPOLIO DE ARACI FIGUEIRÓ GOES, OCLIDES GOES, MARIA 

APARECIDA FIGUEIRÓ ZAMBRIM FEIJÓ, JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, 

AGOSTINHO LUIZ ZAMBRIM FEIJÓ, MARIA ARCELIA FIGUEIRÓ SCHELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOÉ APARECIDO DA COSTA - 

OAB:11.666-SSP/PR

 Intimação dos executados para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor 

da petição de folhas 930/963.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254834 Nr: 20551-57.2017.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Omni S/A Credito Financiamento e Investimento em desfavor de Leonardo 

Leandro da Silva, o que faço com fundamento no artigo 3º do Dec. Lei 

911/69, para o fim de, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo 

legal, confirmar a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do requerente sobre o veículo descrito na inicial, 

julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.Cumpra-se o autor o 

disposto no artigo 2º do Dec. Lei 911/69 e oficie-se ao DETRAN, 

comunicando estar o requerente autorizado a proceder a transferência a 

terceiros que indicar.Condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios em favor do patrono 

adverso, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, levando em conta especialmente a singeleza da 

lide, seu caráter repetitivo e a ausência de resistência.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no 

Distribuidor e após, cumpra-se a presente, em todos seus 

termos.Proceda-se a baixa da restrição incluída à fl. 23.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279924 Nr: 8948-50.2018.811.0055

 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: EDNILSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ARRAIS DE 

CARVALHO - OAB:15109

 [...]Assim, em que pese às argumentações do autor, entendo que não são 

aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, conforme 

fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é incompatível 

com a renda da requerente e se destina precipuamente àqueles que não 

possuem condições e renda para postularem em juízo e que o pagamento 

das despesas processuais seria de tamanho ônus que prejudique seu 

sustento e de sua família, fato que se afasta pelos elementos encontrados 

neste feito.Neste sentido:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode 

ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos 

autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das 

circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência 

de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que 

se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 

11/03/2014)”. (grifo nosso)Ademais, existem diversos meios que o autor 

dispõe para o pagamento das custas, como o previsto no §6º do art. 98 do 

CPC.Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, 

determino o recolhimento das custas e despesas processuais 

necessárias à distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 

35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que assim se processe os autos em seus 

ulteriores termos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 3377-84.2007.811.0055

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERÔNIMO GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDOP do alvará expedido nos autos n 

416479-2/2018, beneficiário LIDIANE FORCELINE, valor R$ 4.436,65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164707 Nr: 2822-23.2014.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA, Juliana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Várzea 

Grande-MT, onde o oficial certificou que não foi possível proceder a 

citação de SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA E JULIANA APARE-CIDA DA 

SILVA, CONFORME FLS. 158, BEM COMO REQUERER O QUE DIREITO NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281534 Nr: 10252-84.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR YUSEF JABBAR - 

OAB:10.582-MS, SHAILLA STREPPEL JABBAR - OAB:14.574/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, não há notícias nos autos do pagamento de custas, 

taxas judiciárias e os emolumentos da distribuição e contadoria, nos 

termos do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para realizar o pagamento das despesas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147531 Nr: 7336-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ, CLEVERSON 

CAPUANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, WILMA MELATO, 

ANTONIO MELATO, TEREZINHA SOKOLOSKI MELATO, ESPOLIO DE 

OTAVIO MELATO, DALVINA MELATO SILVA, APARECIDO MELATO, 

LEONARDO SOKOLOSKI, ODETE MELATO SOKOLOSKI, DARLETE 

BRIGUENTI MELATO ARGENTA, CARLOS BRIGUENTI MELATO, PEDRO 

SANTOS SILVA, ORIDES BRIGUENTI MELATO, DELSON ARGENTA, FÁBIO 

MARTINS JUNQUEIRA, GERALDO MELATO, LOURDES MELATO, NEIDE 

ZANELATO MELATO, CLEONICE ROQUE MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do alvará expedido nos autos 

n416686-8/2018, beneficiário HUMBERTO SCHEIDER IBANEZ, valor R$ 

1.974,80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147531 Nr: 7336-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ, CLEVERSON 

CAPUANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, WILMA MELATO, 

ANTONIO MELATO, TEREZINHA SOKOLOSKI MELATO, ESPOLIO DE 

OTAVIO MELATO, DALVINA MELATO SILVA, APARECIDO MELATO, 

LEONARDO SOKOLOSKI, ODETE MELATO SOKOLOSKI, DARLETE 

BRIGUENTI MELATO ARGENTA, CARLOS BRIGUENTI MELATO, PEDRO 

SANTOS SILVA, ORIDES BRIGUENTI MELATO, DELSON ARGENTA, FÁBIO 

MARTINS JUNQUEIRA, GERALDO MELATO, LOURDES MELATO, NEIDE 

ZANELATO MELATO, CLEONICE ROQUE MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDOA do alvará expedido nos autos n 

416724-4/2018, beneficiário ELAINE JOSEFA DE SOUZa, valor R$ 

6.654,06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243005 Nr: 11183-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA do alvará expedido nos autos n 

416578-0/2018, beneficiário MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, valor R$ 

12.883,28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243005 Nr: 11183-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 NTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA do alvará expedido nos autos n 

416573-P/2018, beneficiário MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, valor R$ 

33.787,97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226336 Nr: 15330-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA NASCIMENTO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se as justificativas apresentadas pelo exequente (fls. 

67/68), bem como que a presente execução corre a revelia dos 

executados, DEFIRO consulta junto ao INFOJUD para a identificação de 

bens em nome dos devedores, sendo certo que os documentos obtidos 
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através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o 

sigilo dos mesmos, devendo o exequente ser intimado para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

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 exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

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 (art. 921, § 4º, do CPC).

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 224639 Nr: 13970-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos,

 Cassimiro Borbon, conhecido por “Paraguai”, foi denunciado como incurso 

nas sanções do art. 121,§2º, I e VI c/c §2ª- A, I, do Código Penal.

Consta que no dia 24 de agosto de 2016, por volta das 21h 30mim, em 

frente ao Bar Jardim Paulista, localizado na Rua B, esquina com a Rua 14, 

nesta cidade de Tangará da Serra, o processado matou a vítima Marlene 

Arruda Feliciano de Sá, sua ex-companheira.

Após a instrução afeta à primeira fase do rito escalonado do júri, o 

acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I 

(motivo torpe) e VI (contra a mulher por razões da condição do sexo 

feminino) c/c §2º-A, I (violência doméstica e familiar) do Código Penal.

 Preclusa a decisão de pronúncia, os autos vieram para realização do júri.

Intimadas, as partes arrolaram testemunhas tidas como imprescindíveis e 

pediram diligências judiciais como busca de antecedentes e formação de 

procedimento com peças dos autos.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Das diligências.

 Atenta às argumentações do promotor de justiça e do advogado, 

consigno que será entregue aos jurados sorteados, nos termos do 

parágrafo único do art. 472 do CPP, cópia da pronúncia e do relatório do 

processo.

Cópias de outras peças processuais poderão ser providenciadas e 

distribuídas pelos interessados, quando dos debates. O segredo de justiça 

pode ser flexibilizado pelo juiz do processo mencionado à fl. 191, não 

tendo esta magistrada competência para tal medida.

No tocante à certidão de antecedentes criminais, consigno que os próprios 

profissionais poderão juntar no prazo do art. 479 do CPP.

 Feitos tais registros, designo o dia 30/08/2018, às 08h 30min para a 

realização da sessão do júri.

 Às providências, inclusive, comunicando à direção do fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 277866 Nr: 7324-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ORMOND ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Vistos,

Não havendo matérias preliminares para serem analisadas, constato que 

não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual, nos 

termos do art. 399 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 17/08/2018, às 16h30 mim, devendo constar no 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se e requisitem-se o réu e os policiais a serem inquiridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 277866 Nr: 7324-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ORMOND ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Intimação do patrono do reu para ciencia acerca da expedição de cartas 

precatórias para as comarcas de Diamantino-MT e Cuiabá-MT, a fim de 

inquirir as testemunhas de defesa.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65271 Nr: 5398-33.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 É o relato do necessário.

Atento ao comando do art. 431 do Código de Processo Penal e art. 42 do 

COJE e, considerando a inexistência de pauta disponível, designo o DIA 27 

DE SETEMBRO DE 2018, às 08h30min, para realização do julgamento do 

réu pelo Tribunal Popular, que será realizado no átrio do Fórum.

Proceda-se a intimação pessoal do réu.

 Intime-se ainda Defesa do pronunciado, as testemunhas e os jurados.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Publiquem-se os editais.

Às providências.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 20 de Abril de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227619 Nr: 16362-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº 16362-70.2016.811.0055 – 227619

VISTOS.

Tendo em vista que foram juntados aos autos nova guia de execução 

conforme fls. 63, designo audiência admonitória para o dia 27 de Julho de 

2018, às 16h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 29 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273298 Nr: 3660-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE COSTA PEREIRA, JUNHO GIL DE 

SOUZA, ROBSON SEVERINO DA SILVA, DAIANE COSTA PEREIRA, PEDRO 

GIL DE SOUZA, LEIDIANI PAIXÃO DA COSTA, TIAGO FRANCISCO DA 

SILVA E SOUSA, ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO, MARIA INEZ 
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DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, LUAN 

EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546, PAULO VITOR LIMA 

RIBEIRO - OAB:23.387/O, ROBIN HOOD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:24532/O, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Até o momento foi juntado aos autos somente as defesas previas de 

Pedro Gil de Souza, Thiago Francisco da Silva e Souza, Daiane Costa 

Pereira, Geane Costa Pereira, e Robson Severino da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254350 Nr: 20111-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON VIEIRA BARBOSA, LEANDRO 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0

 Vistos. 1 – Homologo a desistência quanto as testemunhas ausentes. 2 – 

Designo audiência para interrogatório do acusado Janderson para o dia 

08/08/2018 às 14:30 horas. Requisite-se o réu.. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 274395 Nr: 4534-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR RODRIGUES, PAULO SERGIO 

ROMÃO, ANTÔNIO MARCELINO DIAS, ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

Não havendo matérias preliminares para serem analisadas, constato que 

não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual, nos 

termos do art. 399 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 17/08/2018, às 15h 30mim, devendo constar no 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se e requisitem-se os réus e os policiais a serem inquiridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 204094 Nr: 18049-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282573 Nr: 11150-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE FRANÇA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:OAB/MT 21.918-O

 Autos nº: 11150-97.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 282573.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 1º de agosto de 2018, às 15h20min, para oitiva da 

testemunha PM Roberto Carlos de Souza Cruz, que deverá ser 

REQUISITADO junto ao Comando respectivo para comparecer, para o fim 

de ser ouvido, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278153 Nr: 7516-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI CANDIDA DA SILVA GOES, CARLA 

DIANA DA SILVA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Lúcia Mendes de 

Araújo Olyntho - OAB:22510/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Autos nº: 7516-93.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 278153.

Vistos etc.

Trata-se de pleito acostado pela Defesa da ré Roseni Candida da Silva 

Goes às fls. 154/156, pugnando por nova data para realização da 

audiência designada às fls. 133/135, em razão de compromissos 

profissionais que o causídico possuiria fora do Estado, na data da referida 

audiência.

 DECIDO.

CONSIDERANDO o difícil encaixe de nova data para designação de 

audiências, tendo em vista que a pauta desta Magistrada encontra-se 

abarrotada até o mês de novembro de 2018, já sendo priorizados na 

ordem das solenidades, os processos de réus presos, como é o caso 

deste, METAS do CNJ e cartas precatórias;

CONSIDERANDO, ainda, que o peticionário não acostou aos autos nenhum 

documento probatório que ateste os compromissos profissionais que 

menciona ter no Estado do Paraná (que, pela lei processual penal, 

somente justificaria a redesignação se houvessem sido PREVIAMENTE à 

ciência da audiência assumidos), bem como, sua ida a tal Estado, não 

restando devidamente justificada sua ausência:

 1. INDEFIRO, por ora, o pleito acostado pela defesa da ré Roseni Candida 

da Silva Goes, razão pela qual, MANTENHO a audiência retro designada 

para o dia 13 de julho de 2018, às 13h50min.

2. CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247303 Nr: 14631-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDENILSON PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA VÍTIMA, DR. DEAN PAUL HUNHOFF, 

OAB/MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL, OAB/MT Nº 
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15.322 E DRA. LETÍCIA BORGES POSSAMAI, OAB/MT Nº 22.646, DA 

DECISÃO PARTE FINAL A SEGUIR TRANSCRITA: "(...) Por tais razões, em 

consonância parcial com o parecer Ministerial, DEFIRO o pedido de 

restituição da arma de fogo objeto do documento de fls. 86 e apreendida 

às fls. 19, formulado por Adalto Brasso Roto, condicionado à 

comprovação do protocolo do pedido de renovação do registro de fls. 86 

junto à unidade da Polícia Federal/SINARM, o que faço com fulcro assente 

no artigo 120 e parágrafos, do Código de Processo Penal, vez que o 

requerimento de fls. 94/96 não se encontra devidamente protocolizado (e 

não há prova de que a entrevista para averiguação dos requisitos esteja 

agendada para o dia 18/10/2017, conforme informado pelo interessado às 

fls. 83). 1.1) Assim, após comprovado nos autos o protocolo do pedido de 

renovação do registro da arma de fogo objeto do documento de fls. 86 

junto à unidade da Polícia Federal/SINARM, PROCEDA-SE à entrega da 

arma de fogo descrita às fls. 86 e no termo de apreensão de fls. 19, 

mediante a feitura do competente TERMO DE RESTITUIÇÃO."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161892 Nr: 12844-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN CORREA, WEDERSON LIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS DE ANDRADE CARDOSO 

- OAB:OAB/SP 255-236

 Autos nº: 12844-77.2013.811.0009.Código Apolo nº: 161892.(...)Por fim, 

considerando que, com relação ao crime do artigo 14 da Lei 10.826/06, 

imputado ao réu Wederson Lima da Silva, ainda não incidiu a prescrição, 

DESIGNO o dia 31 de julho de 2018, às 15h50min, para proceder ao novo 

interrogatório do mesmo, DEVENDO ele ser INTIMADO a comparecer, no 

endereço fornecido às fls. 159, sob pena de revelia.INTIME-SE o advogado 

constituído do réu Wederson Lima da Silva. CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defensoria Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE GRIPP DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ELOISA BOLOGNESI VICENZOTTO VELASCO (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 16h45min, 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: 1001713-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 04/09/2018, às 15h00min, 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: 1001716-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 04/09/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS 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 10/09/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 10/09/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - PR34002 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 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 10/09/2018, 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: 1001721-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 
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para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/09/2018, 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: 1000030-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELLA LIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora nas pessoas de seus advogados, 

para que dentro do prazo legal, se manifeste acerca da proposta de 

acordo proposta pela parte promovida, ID 13999857.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/09/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/09/2018, 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: 1000064-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

NILDO LIMA QUEIROZ - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA MOTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR - UNIC - PRIMAVERA DO LESTE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001618-19.2017.8.11.0055 Autor: Silmara da Mota Rodrigues 

Ré: Unic Educacional Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII do CDC. Vejamos: 

A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição de crédito 

por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 3.477,01 (três mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e um centavos), em 11 de maio de 

2015, conforme prova certidão anexa à inicial (ID n. 11249918). Contudo, 

salienta que inexistem valores pendentes de pagamento, uma vez que 

possuía financiamento integral das mensalidades (60% pelo FIES e 40% 

pela bolsa ACITS). De mais a mais, informa que trancou o curso no sétimo 

semestre (2016/2), razão pela qual a inclusão no cadastro de 

inadimplentes se mostrou indevida e causou-lhe danos de ordem moral. A 

ré, em sua peça contestatória, afirma que inexistem pressupostos de 

responsabilidade civil, tendo agido em legitimo exercício de direito, 

especialmente porque a autora apenas teria realizado o trancamento do 

curso em 29 de novembro de 2016 (cf. ID n. 13420282), assim existiriam 

mensalidades não quitadas em relação ao semestre 2016/02. Diante da 

afirmação da autora de que a inscrição é indevida, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída e mantida em nome da parte autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

licitude da inscrição e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão à parte autora. A autora relata e comprova 

que possui financiamento de 100% das mensalidades (60% pelo FIES e 

40% pela bolsa ACITS), e que o trancamento da matrícula demorou a 

ocorrer por demora administrativa atribuída a ré e ao banco gestor 

financiamento estudantil. De mais a mais, verifica-se que a negativação se 

deu por uma mensalidade do maio de 2015, período no qual é 

incontroverso que a autora possuía financiamento e estava adimplente (cf. 

extrato financeiro em ID n. 11249926). Portanto, inexiste fundamento para 

a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Diante da comprovação de 

que inexistiam pendências financeiras não há dúvidas de que a ré agiu 
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ilicitamente ao inscrever o nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes, desse fato exsurge o dever de compensar in casu. Nesse 

cotejo analítico parecem verossímeis as alegações da parte autora, razão 

pela qual reputo indevida a inclusão de seu nome no cadastro de maus 

pagadores. Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE 

PROTESTO INDEVIDO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA C/C CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO 1º APELANTE – PREPARO 

NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – MENSALIDADES COBRADAS 

INDEVIDAMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO 

MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO 

FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO.“Nos termos do artigo 

511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 

quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive 

porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no 

momento da interposição do recurso, é essencial para o seu 

processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à 

gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC 

nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) 

Demonstrado o ato ilícito, advindo da inclusão indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nessa hipótese, o dano é presumido, o que basta a demonstração da 

ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (Ap 81040/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no 

DJE 13/10/2015) (grifo nosso). Neste diapasão, por inexistir débitos que 

pudessem ensejar a da inscrição no cadastro de inadimplentes, entendo 

que a conduta da ré está eivada de ilicitude. Assim, não havendo duvidas 

de que citada inclusão se deu por uma falha operacional, os danos daí 

advindos são de sua exclusiva responsabilidade. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação/manutenção indevida, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade contratual. Outrossim, opino por confirmar a tutela 

antecipada alhures deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001657-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMARIL GOMES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001160-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSE ALICE CALOMEZORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000575-13.2018.8.11.0055 Autor: José Henrique Medeiros 

Lopes Ré: Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 278,35 

(duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme 

certidão anexa à inicial (ID n. 12070435). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, aduz que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado pelos danos 

morais. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que adquiriu o crédito inscrito 

no cadastro de inadimplentes do Banco do Brasil, para tanto junta 

declaração de cessão de crédito emitida pela sociedade de economia 

mista citada. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e inexiste dever 

de compensar in casu. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pela autora dos serviços citados, a 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, a negativação 

decorrente da cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo não assistir razão a parte autora. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando termo de 

cessão de crédito que, de forma indiciária, comprova que a parte autora 

contratou financiamento (SEM PROAGRO), que foi inadimplido e, 

posteriormente, cedido a empresa ré. Neste contexto, as provas juntadas 

pela ré constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. Por tal razão, com fulcro 

o art. 6º da Lei 9.099/95, reconhece-se incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por 

terceiro no presente caso, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é oportuno salientar que existe inscrição preexistente por 

inadimplemento à época da inscrição da autora no cadastro de 

inadimplentes pela ré (cf. extrato juntado pela ré em ID n. 12070435). 

Neste caso incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de 

Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). Neste contexto, 

inexistiria direito a compensação por danos morais no presente caso, 

embora houvesse direito ao cancelamento da inscrição, se comprovada a 

inexistência da contratação – o que não é a situação dos autos, frise-se. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 20 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 269 de 648



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SQUILLACE (REQUERENTE)

LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA HIPERMERCADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010338-21.2015.8.11.0055 Embargante: Extra Hipermercado 

Embargado: Letícia de Souza Oliveira e Outro PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, os presentes embargos versam sobre excesso de execução, 

uma vez que teriam os embargados apresentado planilha de cálculos 

abrangendo valores relacionados a multa do art. 523 §1º do CPC (antigo 

art. 475-J do CPC/73) sem que tenha havido intimação prévia do advogado 

do devedor para pagamento (Dr. Feliciano Lyra Moura). Entrementes, tal 

fato não condiz com a realidade, uma vez que, em 14 de dezembro de 

2017, a embargante foi intimada para pagamento, na figura do patrono 

supramencionado, conforme se extrai da pagina 276 do DJe n. 10158. 

Neste ínterim, entendo improcedentes os termos dos presentes embargos 

porque, de acordo com o entendimento Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de recursos repetitivos[1], a multa em questão apenas é devida após 

a intimação do devedor – que, como dito, foi devidamente realizada na 

figura de seu atual patrono. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, por não reconhecer 

excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo 

Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO 

JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, 

MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 1. Para fins do art. 543-C 

do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser 

intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa 

oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de 

quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por 

cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC). 2. No caso 

concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para sanar o 

erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de 

declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 538, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. (REsp 1262933/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, 

DJe 20/08/2013) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-66.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

VALDEMAR LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. BOTINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010378-66.2016.811.0055 Autores: Valdemar Luiz Gonçalves e 

Ivenia Pereira Ramos Réu: F.F. Botini – Farmácia Paraná PROJETO DE 

SENTENÇA RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar 

que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Em relação a coautora, Sra. Ivenia Pereira 

Ramos, é preciso reconhecer sua ilegitimidade ativa ad causam e, 

consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução de mérito. 

Isso porque, de acordo com os fatos narrados na inicial e declarados na 

audiência de instrução e julgamento, a causa de pedir da presente ação 

decorre de suposta cobrança vexatória ocorrida no local de trabalho do 

coautor Valdemar Luiz Gonçalves, sem a presença da coautora. Assim, 

por mais que as dívidas em questão fossem de titularidade da coautora 

Ivenia, a alegada vulneração de direito da personalidade refere-se 

exclusivamente ao coautor Valdemar. Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Inicialmente, é preciso apontar 

que a sentença alhures exarada foi anulada em virtude da não realização 

de audiência de instrução e julgamento (cf. acórdão em ID n. 10178878). 

Entrementes, após oitiva de testemunhas e depoimento das partes e 

análise de todo o acervo fático apresentado, é preciso reconhecer que a 

cobrança realizada no trabalho do autor, Sr. Valdemar Luiz Gonçalves, 

não possuiu caráter vexatório, razão pela qual necessária é a 

improcedência do pedido compensatório. Vejamos: Afirma o coautor 

Valdemar Luiz Gonçalves que foi cobrado por dívidas de sua companheira 

(Sra. Ivênia Pereira Ramos), em seu local de trabalho, no dia 10 de 

dezembro de 2015, e que esta cobrança foi realizada na frente de colegas 

e clientes, razão pela qual se sentiu constrangido e humilhado. Aduz que a 

citada cobrança gerou “desconforto matrimonial”, eis que ao chegar em 

sua casa discutiu com sua companheira por suspeitar que essa havia 

enviado o cobrador ao seu local de trabalho. Salienta que “(sic) tal 

situação e atitude lamentável presenciada por inúmeras pessoas causou 

profunda humilhação e constrangimento, eis que deu-se em seu local de 

trabalho em meio seu expediente laboral e presenciado por diversas 

pessoas, sendo que o cobrador não teve qualquer discrição a cerca da 

cobrança indevida para com o requerente”. Por tal motivo, pleiteiam os 

autos reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). A ré, ao seu turno, controverte integralmente os fatos. Aduz que a 

cobrança foi realizada no local de trabalho do coautor a pedido de sua 

companheira Sra. Ivenia, bem como afirma que todo o tramite em questão 

foi realizado de modo cordial, razoável e em local apartado (cf. fotos do 

local de trabalho do autor anexas à contestação). Por tal razão, inexistiria 

cobrança vexatória apta a ensejar compensação por danos morais in 

casu. Diante da resposta apresentada pela ré, o coautor impugna os 

fatos. Para tanto, afirma que “(sic) é de conhecimento público que os 

cobradores das empresas não recebem tratamento adequado para 

abordarem as pessoas”. Afirma, ainda, que sua companheira não solicitou 

que a cobrança fosse realizada em seu local de trabalho. Bem como, aduz 
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que as cobranças não foram realizadas em sua sala de trabalho 

(coordenação), mas sim no balcão de vendas, eis que à época dos fatos 

era vendedor (cf. fotos e cópia da CTPS anexas à petição inicial). Assim, 

deve a ré ser compelida a compensar os danos causados ao autor. Por 

fim, ilustra que houve assédio processual no presente caso, uma vez que 

“(sic) Inobstante os Requerentes tenham sofrido cobrança abusiva, no 

local de trabalho do esposo da Requerente perante clientes e 

funcionários, após o recebimento da presente demanda o Marido da 

proprietária da Farmácia Sr. Marcelo esteve no local de trabalho do 

Requerente e promoveu uma verdadeira catástrofe na vida profissional do 

mesmo. Conversou com o Gerente do Requerente, Sr. João Carlos e 

denegriu a imagem do mesmo, sendo que o Sr. Marcelo, esposo da Sra. 

Fernanda, proprietária da empresa Requerida, foi pessoalmente a empresa 

onde o Requerente trabalha para “contar todo o processo” ao gerente. 

Após o Gerente Sr. João Carlos conversou com o Requerente e disse que 

o mesmo não devia ter entrado com o processo contra a empresa 

“Farmácia, pois eles eram pessoas idôneas, que a esposa estava 

gestante, sugerindo que o mesmo paralisasse com o processo, dizendo 

com todas as letras que na empresa o Requerente ESTAVA SENDO MAU 

VISTO POR SEUS SUPERIORES, que isso poderia lhe prejudicar muito na 

empresa. Excelência, é um absurdo que condutas como esta ainda sejam 

presenciadas em nossa sociedade, eis que uma demanda referente a 

relação consumeirista, e o “Cidadão” se acha no direito de buscar 

prejudicar o próximo, tentando desestabilizar, bem como afetar seu 

trabalho, infelizmente é um completo absurdo....” Entretanto, a situação 

vexatória narrada pelo autor não restou demonstrada em audiência de 

instrução e julgamento. Ao contrário, após oitiva das testemunhas 

arroladas e depoimentos das partes, é preciso reconhecer que, embora 

tenha sido realizada no local de trabalho do coautor Valdemar, a cobrança 

em questão não se deu de modo indevido ou vexatório. A coautora, Sr. 

Ivenia, em seu depoimento, informou que brigou com seu marido porque 

teria havido cobrança não autorizada no local de trabalho deste. Segundo 

o que lhe teria sido informado pelo seu esposo, o cobrador da empresa ré 

teria ao local de trabalho deste e perguntado por “Vavá”, o que foi 

respondido pelo coautor, tendo lhe sido informado a existência de 

“notinhas” pendentes de pagamento. E, que tal abordagem não autorizada 

teria se dado durante um atendimento a cliente e próximo de funcionários. 

O coautor Sr. Valdemar afirmou que no momento do atendimento a um 

cliente o cobrador chegou próximo de seu local de trabalho e perguntou 

“quem é o vavá?” e, após ter respondido, disse “vim trazer umas notinhas 

de sua esposa”. Ilustra ter estranhado o fato e resolvido pagar, mas, por 

ser muito emotivo, “seu dia acabou” após a situação narrada. E, ao chegar 

em casa, informa ter brigado com a esposa. Após a propositura da ação, 

afirma ter sido constrangido por seu superior hierárquico (Sr. João 

Carlos), que o questionou sobre a existência da presente ação. A 

representante da pessoa jurídica ré afirmou que a coautora Ivenia 

comprava no crediário e que era comum o recebimento de “notas” em seu 

local de trabalho (a saber: empresa Sergio Ar). Mas que a coautora, após 

se desligar da referida empresa, retornou uma ligação de e solicitou que o 

cobrador fosse até o local de trabalho do coautor para a quitação, tendo 

informado que este já estaria sabendo da cobrança. Já a testemunha Sr. 

João Carlos, que era superior hierárquico do coautor Valdemar na 

empresa MaxxiCase, afirmou que não presenciou a cobrança em questão, 

mas que jamais ouviu comentários ou ofensas de clientes ou funcionários 

decorrentes do episódio narrado, bem como ilustrou que o autor não 

sofreu nenhuma represália após o fato. Ainda, informou que o Sr. Marcelo 

(esposo da proprietária da farmácia ré) ligou para esclarecer o episódio 

em questão, em especial sobre a existência de cobrança indevida. De 

igual modo, a testemunha Rudiney Marques Diaz, que era o cobrador da 

empresa na data dos fatos, narrou que apenas foi realizar a cobrança no 

local de trabalho do coautor Valdemar porque sua esposa teria lhe 

autorizado, e que ao chegar ao local de trabalho perguntou pelo coautor, 

lhe informou a existência de débitos, e este realizou o pagamento mediante 

transferência online. Por fim, informou que não havia nenhum funcionário 

ou cliente durante o episódio e que a cobrança se deu de modo normal, 

sem qualquer reclamação por parte do coautor. Já a testemunha Elariana 

Cristina P. G. Barros informou que é cunhada da autora e irmã do autor, 

que soube dos fatos por meio do que estes lhe contaram e que não 

presenciou os fatos na empresa, tampouco a briga entre as partes. 

Assim, considerando hígidos os testemunhos do então superior 

hierárquico do coautor Valdemar, Sr. João Carlos, e do ex cobrador da 

empresa ré, a decisão mais justa e equânime, como antecipadamente 

informada, é a da improcedência do pedido reparatório, ante a 

verossimilhança da versão dos fatos trazida pela empresa ré (a saber: 

cobrança em local de trabalho não vexatória). Isso porque não há na 

petição inicial, nos depoimentos pessoais e testemunhos nenhuma 

informação a respeito de ter havido grosseria, má educação, rispidez, 

utilização de termos de baixo calão, ou qualquer outra conjectura que 

demonstre que a cobrança em questão tenha sido realizada de forma 

abusiva, vexatória, agressiva, sem urbanidade[5], etc. Ao contrário, a 

causa de pedir refere-se, exclusivamente, a cobrança realizada em local 

de trabalho perante terceiros, pura e simplesmente. Por tal razão, a 

cobrança – razoável e proporcional – realizada em local de trabalho, 

mesmo que na presença de terceiros (clientes e colegas de trabalho), não 

lesiona direitos da personalidade do devedor, apenas consubstancia 

exercício regular de direito do credor. Nesse sentido é o entendimento da 

Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso: SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - COBRANÇA EM LOCAL DE 

TRABALHO - ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - 

AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A cobrança no local de trabalho, sem prova de exposição 

à situação vexatória, não é suficiente para gerar o dano moral, por não se 

tratar de "damnum in re ipsa". 2. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso improvido. (RI 

940/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) (grifo 

nosso). De igual modo se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso: APELAÇÃO CIVEL - COBRANÇA DE DÍVIDA - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA DE FORMA VEXATÓRIA - 

ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU 

DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR 

INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é 

ato legítimo decorrente de exercício regular de direito e somente gera o 

dever de indenizar quando houver abuso. Não restou configurada a 

prática de ato ilícito, a cobrança realizada pela recorrida, não acarretando 

responsabilização por danos morais, em conseqüência não há dever de 

indenizar. 2. Consoante o disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe 

ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito; 

não restando como provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. 

Recurso improvido, decisão mantida, Ap, 90799/2009, DR.MARCELO 

SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

17/08/2011, Data da publicação no DJE 24/08/2011 (grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

NULIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, 

é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a 

conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado 

lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em 

repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, 

imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal 

entre a conduta e o dano. No caso em tela, porém, a reunião de tais 

requisitos não se faz presente, anotando-se que não houve tratamento 

vexatório ou humilhante, suficiente para caracterizar o dano moral já que 

não houve negativação do nome da autora. Assim, competia à 

autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi 

capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do 

art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito. Sentença mantida. (Ap 

147753/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016) (grifo 

nosso). Neste sentido também é a posição do E. Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA REALIZADA EM LOCAL DE TRABALHO DO AUTOR. DÍVIDA 

EXISTENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A REQUERIDA TENHA 

EXPOSTO O AUTOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. INEXISTENTE SITUAÇÃO 

DE CONSTRANGIMENTO REAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Sentença mantida. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006158224, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi 

Schmidt, Julgado em 26/08/2016) REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA 

DE DÍVIDA NO LOCAL DE TRABALHO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ALEGADO, O QUE NÃO 
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OCORREU NO CASO EM EXAME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

CONDENAÇÃO AFASTADA. Recurso provido. Unânime. (Recurso Cível Nº 

71005884887, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: 

João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 22/08/2016) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL EM LOCAL DE TRABALHO DO DEVEDOR. DÍVIDA 

EXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AINDA QUE O 

AUTOR TENHA FICADO ABORRECIDO COM A COBRANÇA DE DÍVIDA EM 

SEU LOCAL DE TRABALHO, AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A 

PREPOSTA DO ESTABELECIMENTO RÉU TENHA EXPOSTO O AUTOR À 

SITUAÇÃO VEXATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006068886, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) Neste contexto, 

com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95, reputo, com base nos argumentos 

relatados na petição inicial, contestação, impugnação à contestação e 

demais atos processuais, a inexistência de situação vexatória na 

cobrança realizada pela ré. Isso porque, a simples cobrança realizada 

perante terceiros não é, de per se, vexatória e violadora de direitos da 

personalidade do coautor. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, e artigo 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em 

relação à parte Ivenia Pereira Ramos, por constatar sua ilegitimidade 

passiva ad causam. Ademais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] A contrario sensu, é o que se depreende do seguinte 

julgado: “RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA 

MEDIANTE CONSTRANGIMENTO DO DEVEDOR - USO DE EXPRESSÕES 

VEXATÓRIAS E AMEAÇAS - CONDUTA ABUSIVA - DANO À 

PERSONALIDADE DO DEVEDOR - VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL 

- TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SENTENÇA) - 

RECURSO DA INSTITUIÇÃO DEVEDORA DESPROVIDO - RECURSO DO 

DEVEDOR PROVIDO EM PARTE. 1 - Ainda que o credor tenha direito de 

cobrar o seu crédito, não está autorizado a utilizar de ameças e 

expressões injuriosas, sob pena de responder pelos danos causados à 

honra do devedor, como ocorreu na hipótese. [...] (Ap 139192/2012, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)
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Autos n. 8010013-12.2016.8.11.0055 Exequente: Banco Bradescard S/A. 

Executada: Alzira dos Santos DECISÃO: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO realizada no 

bojo de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL promovida por BANCO 

BRADESCARD S/A em face de ALZIRA DOS SANTOS. Nos presentes 

autos o ilustre magistrado determinou a penhora de valores através do 

Sistema Bacenjud, em respeito ao rol previsto no art. 835 do Código de 

Processo Civil. Tal medida restou frutífera, tendo sido bloqueado o valor de 

R$ 305,24 (trezentos e cinco reais e vinte e quatro centavos). Diante 

deste ato processual a executada promoveu impugnação alegando que 

tais valores seriam impenhoráveis. Neste contexto, afirma que o montante 

bloqueado encontra-se depositado em conta poupança da Caixa 

Econômica Federal e é inferior a 40 salários mínimos, portanto haveria 

incidência do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil. A exequente 

foi intimada e apresentou manifestação, alegando que foi dada 

oportunidade a parte executada de solver sua dívida, bem como afirma 

que essa utiliza a conta poupança como forma de burlar a presente 

execução de título extrajudicial. Diante da manifestação do exequente, o 

ilustre magistrado determinou que a executada promovesse a juntada de 

extratos dos três meses anteriores ao bloqueio (cf. ID n. 12770710), 

determinação não cumprida pela executada (cf. ID n. 13743676). 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, entendo que 

procedem as alegações do exequente. Explico, embora não haja dúvidas 

de que a referida penhora recaiu sobre monta inferior a quarenta salários 

mínimos, bem como estes numerários se encontravam depositados na 

conta poupança, a executada não logrou êxito em demonstrar a 

impenhorabilidade do numerário bloqueado. Reconhece-se a 

verossimilhança das alegações da exequente, na forma do art. 6º da Lei 

9.099/95, uma vez que a executada não colacionou os extratos bancários 

requeridos pelo juízo, fato que indica a utilização da referida poupança 

como se conta corrente fosse, desnatura sua finalidade precípua e 

legitima a constrição realizada. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 

PENHORA ON-LINE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – 

PRESCINDIBILIDADE – BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM CONTA POUPANÇA – 

SISTEMA BACEN/JUD – DESVIRTUAMENTO DA CADERNETA DE 

POUPANÇA – PENHORA AUTORIZADA – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São 

impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, 

X, do Código de Processo Civil/2015. Verificado o desvirtuamento da 

caderneta de poupança, uma vez que utilizada como conta corrente, 

retirada a sua essência de economia de valores, e, por conseguinte, 

legítima a constrição. [...] (AI 63434/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016) (grifo nosso). De 

igual modo, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, exempli 

gratia: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 

CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA 

UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM 

RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, 

atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, 
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a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária nº 

512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados 

descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos 

saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na 

verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade 

material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de caráter 

alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." 

(e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na 

decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das 

provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, 

nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015) (grifo nosso). 

Assim, conclui-se que é pertinente a manutenção da constrição, 

afastando-se a impenhorabilidade da citada conta-poupança. 3. Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os embargos à Execução, 

na forma do art. 920, III do Código de Processo Civil. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE REZENDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000231-32.2018.8.11.0055 Autora: Weslayne Rezende da 

Costa Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da 

empresa ré por uma dívida total no valor de R$ 447,01 (quatrocentos e 

quarenta e sete reais e um centavos), como prova a certidão de restrição 

anexa aos autos (cf. ID n. 11669283). Todavia, afirma peremptoriamente a 

autora que desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, 

implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a autora não promoveu os pagamentos 

decorrentes do contrato de prestação de serviços firmados entre as 

partes. Neste caso, havendo a negativa de contratação (ou 

desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato de 

adesão devidamente assinado pela autora (cf. ID n. 12639209) – 

assinatura idêntica a dos documentos juntados com petitório inicial, 

frise-se. Neste ponto é importante asseverar ser despicienda a produção 

de prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que a 

autora contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como 

demonstrou a origem dos débitos. Assim, as alegações de inexistência de 

contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. 

Diante do exposto, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para 

ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. O que 

implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

bem como ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). No que tange 

a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 
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oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância 

de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000572-58.2018.8.11.0055 Autora: Patrícia de Souza Ré: 

Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação 

(cf. ID n. 13538442), embora tenha sido devidamente intimada para o ato 

(cf. ID n. 14980212, 14980213 e 15068538). O comparecimento pessoal 

da parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório 

(Enunciado n. 20 do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora 

fundamento da extinção do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da 

Lei n. 9.099/95). 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 

9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 22 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE INES STRALIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000571-73.2018.8.11.0055 Autora: Cleonice Ines Straliotto Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação (cf. ID n. 13538059), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14980190, 14980191 e 

15068539). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000580-35.2018.8.11.0055 Autor: Ivan Mariano Alves Ré: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação (cf. ID n. 13650593), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15000724, 15000725 e 

15087798). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 
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pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NERY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000590-79.2018.8.11.0055 Autora: Laura Nery Nunes Ré: Claro 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos), como 

prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 12108324). Todavia, 

afirma a autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 211873579 (telefonia móvel – plano 

controle n. 65 992175503). Porém por não ter ocorrido o adimplemento de 

algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de inadimplentes. Bem 

como, a ré demonstra a existência de prova indicativa de pagamentos 

realizados pela autora, o que afasta a alegação de desconhecimento da 

relação jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. Neste contexto, as provas juntadas pela ré 

constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. E, por não haver qualquer comprovante de pagamento[5] juntado 

aos autos e havendo prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a 

origem das cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de 

proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 

373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito da autora. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e a ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento da primeira, necessário é a procedência do 

pedido contraposto. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Bem como, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré para condenar o 

autor ao pagamento de todas as faturas pendentes de pagamento, que 

perfazem o montante de R$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa 

centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante 

do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 22 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 
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9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] [...] Embora incidentes as regras do Código 

de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE MEDEIROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000573-43.2018.8.11.0055 Autor: José Henrique Medeiros 

Lopes Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 151,32 (cento e cinquenta e um reais e trinta e dois 

centavos). Todavia, afirma o autor que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que o autor não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 0241768343 (plano VIVO CONTROLE 

ILIMITADO). Porém, por não ter ocorrido o adimplemento de algumas 

faturas, houve a inclusão do autor no rol de inadimplentes. Bem como, a ré 

demonstra a existência de pagamentos realizados autor, o que afasta a 

alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de igual modo, 

rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. E, por não haver qualquer 

comprovante de pagamento[5] juntado aos autos e havendo prova 

indiciária do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito do autor. No que tange a notificação prévia de inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei 

nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 276 de 648



faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR SOUZA BURIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000591-64.2018.8.11.0055 Autor: Itamar Souza Buriolo Ré: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 111,85 (cento e onze reais e oitenta e cinco centavos), 

como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 12209246). 

Todavia, afirma o autor que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que o autor não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 2078230580 (plano controle). Porém, por 

não ter ocorrido o adimplemento de algumas faturas, houve a inclusão do 

autor no rol de inadimplentes. Bem como, a ré demonstra a existência de 

pagamentos realizados autor, o que afasta a alegação de 

desconhecimento da relação jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de 

ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. Neste contexto, as provas 

juntadas pela ré constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. Por tal razão, 

reconhece-se incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. E, por não haver qualquer comprovante de 

pagamento[5] juntado aos autos e havendo prova indiciária do pacto 

citado, demonstrada está a origem das cobranças e a consequente 

licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, resta claro 

que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo do suposto 

direito do autor. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Por fim, considerando existente a relação jurídica entre o 

autor e a ré, bem como demonstrado o inadimplemento do primeiro, 

necessário é a procedência do pedido contraposto. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do autor, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Bem como, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela 

ré para condenar o autor ao pagamento de todas as faturas pendentes de 

pagamento, que perfazem o montante de R$ 111,85 (cento e onze reais e 

oitenta e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo 

INPC, a partir do vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem 

custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de junho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000558-74.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 13534189), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000574-28.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 13637545), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1000950-14.2018.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. O promovente foi intimado para que emendasse a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias juntando aos autos comprovante de 

residência em seu nome ou justificando o comprovante em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 

2015). O promovente apesar de intimado por seu advogado constituído 

nos autos (cf. ID 13767124), manteve-se inerte. Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fulcro nos Arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELI SANTOS RAMOS (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000054-68.2018.8.11.0055 Autora: Neli Santos Ramos Ré: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 
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qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 75,78 (setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), 

como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 11359577). 

Todavia, afirma a autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 2067757178 (telefonia móvel – plano 

controle n. 65 99325394). Porém por não ter ocorrido o adimplemento de 

algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de inadimplentes. Bem 

como, a ré demonstra a existência de prova indicativa de pagamentos 

realizados pela autora, o que afasta a alegação de desconhecimento da 

relação jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. Neste contexto, as provas juntadas pela ré 

constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. E, por não haver qualquer comprovante de pagamento[5] juntado 

aos autos e havendo prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a 

origem das cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de 

proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 

373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito da autora. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLIZE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000595-04.2018.8.11.0055 Autora: Vanderlize Leite da Silva Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 
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de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 109,81 (cento e nove reais e oitenta e um centavos), 

como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 12111393). 

Todavia, afirma a autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 0211903021 (telefonia móvel – plano 

controle n. 65 0211903021). Porém por não ter ocorrido o adimplemento de 

algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de inadimplentes. Bem 

como, a ré demonstra a existência de prova indicativa de pagamentos 

realizados pela autora, o que afasta a alegação de desconhecimento da 

relação jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. Neste contexto, as provas juntadas pela ré 

constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Bem como, há prova indicativa de 

pagamentos realizados pela autora. Por tal razão, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. E, por não haver qualquer comprovante de pagamento[5] juntado 

aos autos e havendo prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a 

origem das cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de 

proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 

373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito da autora. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYS CRISTINA SANTOS RAMOS (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000055-53.2018.8.11.0055 Autora: Kellys Cristina Santos 

Ramos Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 90,85 (noventa reais e oitenta e cinco centavos), como 

prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 11359816). Todavia, 

afirma a autora que desconhece a dívida em questão por não ter 
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contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 0278144084 (telefonia móvel – plano 

controle n. 65 65 999171856). Porém por não ter ocorrido o adimplemento 

de algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de inadimplentes. 

Bem como, a ré junta faturas dos serviços e extratos das ligações 

telefônicas da autora, o que afasta a alegação de desconhecimento da 

relação jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. Neste contexto, as provas juntadas pela ré 

constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. E, por não haver qualquer comprovante de pagamento[5] juntado 

aos autos e havendo prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a 

origem das cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de 

proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 

373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito da autora. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000604-63.2018.8.11.0055 Autora: Edna Carlos da Silva Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação (cf. ID n. 13766045), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14904515, 15062223, 15062224 

e 15170290). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000605-48.2018.8.11.0055 Autora: Edna Carlos da Silva Ré: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 13767128), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15001848, 15001849 e 

15166880). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 
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FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000603-78.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 13765460), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 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. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 
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crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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, 11 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR BARIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RALHA DA SILVA FERRAGENS - EPP (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000532-76.2018.8.11.0055 Autora: Clair Bariviera Ré: Jefferson 

Ralha da Silva Ferragens – EPP PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID. n. 13827886). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON LUIZ DA SILVA PAESANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000247-83.2018.8.11.0055 Autor: Jeandersonn Luiz da Silva 

Paesano Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da 

inicial suscitada pela ré porque inexistem vícios na referida peça. É dizer: 

há pedido determinado (compensação por danos morais), causa de pedir 

explícita (inscrição indevida no cadastro de inadimplentes), fatos narrados 

de forma compreensível e pedidos compatíveis entre si. A contrario sensu 

do disposto no art. 330, §1º do CPC, portanto. Presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em síntese, o autor narra que 

possuía uma linha telefônica contratada da empresa ré, na modalidade 

pré-paga, e que em dezembro de 2016 solicitou alteração de seu plano. 

Posteriormente, afirma que teve dificuldades para utilizar os serviços 

contratados, uma vez que a ré passou a bloqueá-los reiteradamente. 

Diante desta situação, afirma ter solicitado o cancelamento do serviço. 

Entretanto, ilustra que a ré continuou a realizar cobranças e, por fim, o 

inscreveu no cadastro de inadimplentes. Motivo pelo qual pleiteia 

declaração de inexistência de débitos e reparação pelos danos morais 

dos supostos ilícitos. Diante dessa negativa, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos termos do artigo 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua defesa, afirma que o autor não juntou 

qualquer comprovação de que realizou o cancelamento dos serviços. Bem 

como afirma que não praticou qualquer ato ilícito, assim inexistiria dever de 

reparar in casu. Após detida análise dos autos é preciso reconhecer que 

não assiste razão ao autor. Explico: Embora seja da alçada empresa ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em nome do 

consumidor após o alegado cancelamento, nos termos do art. 373, II do 

CPC, cabe ao autor demonstrar que realizou pedido administrativo para 

cancelamento dos serviços, que se trata de ato precedente à inclusão 
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indevida. Entretanto, o autor não comprova que realizou pedido para 

cancelamento do serviço prestado (celular n. 65 99953160) – sequer 

colaciona número de protocolo do alegado atendimento, e-mail, canhoto 

etc. Portanto, é preciso reconhecer que não há prova de suas alegações, 

na forma do art. 373, I do CPC. Inclusive, o autor informa em sua petição 

inicial que “jogou fora todos os protocolos que havia usado para provar 

sua adimplência como consumidor”. Deste modo, embora seja crível tal 

situação, a prova do cancelamento é de sua alçada, não podendo ser 

imputada a ré – especialmente quando esta nega a ocorrência deste fato. 

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA 

LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova não 

tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o encargo de produzir 

provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme 

regra do artigo 373, I do novo Código de Processo Civil. Não se 

desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando-se a alegações, 

desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da 

pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Parte requerente 

que alega ter contratado serviço de telefonia da empresa requerida e ter 

solicitado o seu cancelamento, mas que não informou o protocolo 

comprovando o cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer 

documento demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o 

contrato ainda estava vigendo. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

160142020168110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) (grifo nosso). RECURSO 

INOMINADO. LINHA TELEFÔNICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO 

PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o 

encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a 

convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Não se desincumbindo a parte requerente desse ônus, 

limitando-se a alegações, desprovidas do suporte probatório necessário 

ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 

da Lei 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

191262820158110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

26/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016) (grifo nosso). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO 

COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE 

AO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO PLANO DURANTE O PERÍODO EM 

QUE ALEGA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA 

CARACTERIZADA ATÉ A DATA DO USO – COBRANÇA PARCIALMENTE 

DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A inversão do ônus da 

prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir 

prova mínima das alegações vertidas na inicial.Não se revestindo de 

verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a distribuição do 

ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. 

(Ap 128831/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018) 

(grifo nosso). A consequência do descumprimento do ônus mencionado é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. 

Logo, não é cabível a declaração de inexistência do débito, tampouco o 

pedido de compensação pelos alegados danos morais. Por fim, no que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato[5]. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de junho de 2016. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de junho 

de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido é o posicionamento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 

08/09/2008).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NASCIMENTO BARBOSA (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)

 

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: 8010665-63.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010665-63.2015.8.11.0055 Autor: José Roberto Pereira 

Camacho Ré: Fertilizantes Heringer S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório: Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 
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preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Inicialmente, é importante mencionar que no presente caso não se aplica a 

legislação consumerista, uma vez que nos contratos de compra e venda 

de insumos agrícolas o produtor rural não pode ser considerado 

destinatário final dos produtos[5]. Nesse sentido: REVISÃO DE CONTRATO 

– CÉDULAS RURAL PIGNORATÍCIA, HIPOTECARIA E DE PRODUTO RURAL 

– CDC – INAPLICABILIDADE – TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) 

– SUMULA 288/STJ - JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO 

– LIMITAÇÃO EM 1% A.A. – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA 

EM PARTE REFORMADA. O STJ consolidou o entendimento no sentido de 

que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor 

rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses 

casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 

86.914/GO, 4ª Turma, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).A taxa 

de juros de longo prazo – TJLP, pode ser utilizada como indexador de 

correção monetária nos contrato bancários – Súmula 288 STJ.De acordo 

com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, 

parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao 

ano.Tratando-se de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de 

comissão de permanência, por ausência de previsão legal.Se e cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e 

as despesas, nos termos do artigo 86 do CPC. (Ap 10768/2018, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018) (grifos 

nosso). Pois bem. O autor narra ter adquirido da empresa ré quatro “big 

bags” de insumos agrícolas em 17 de setembro de 2014, porém ilustra que 

os produtos foram entregues com atraso e com embalagens deterioradas 

(razão pela qual teria perdido cerca de 30% do insumo adquirido). Diante 

desses fatos, pleiteia reparação por danos morais e materiais (inclusive, 

lucros cessantes). A ré, ao seu turno, informa que não praticou qualquer 

ato ilícito no presente caso. Primeiro porque informou ao autor que a 

entrega do produto não possuía data definida, segundo porque entregou 

os produtos em perfeito estado de conservação, terceiro porque não há 

prova de dano e quarto porque o autor não recusou a mercadoria quando 

esta foi entregue. Razão pela qual inexistiria dever de compensar e 

indenizar in casu. Após detida análise das provas produzidas no presente 

processo é preciso julgar improcedentes os pedidos do autor. Explico: A 

relação negocial entre autor e ré tem natureza civil, portanto não atrai a 

aplicação da legislação consumerista e suas regras protetivas. Assim, por 

inexistir prova efetiva dos danos materiais informados (especialmente a 

ocorrência e a mensuração destes), é preciso reconhecer como não 

provados os prejuízos alegados pelo autor. Nos vídeos juntados pelo autor 

(prova material produzida unilateralmente) é possível verificar que as 

embalagens dos insumos estão danificadas, porém não há prova de ter 

havido perda significativa do produto. Ao contrário, o próprio autor informa 

que colocou o produto em nova embalagem para evitar a perda deste (fato 

aferível no vídeo juntado aos autos). Daí dizer que é impossível – com 

base nas provas juntadas aos autos – aferir se houve perda do produto e, 

especialmente, se esta ocorreu, em que percentagem. De igual modo, 

verifica-se que o autor não recusou o produto quando este foi entregue 

pela ré. Situação que indica – a princípio – a concordância com a 

qualidade e quantidade da mercadoria em questão, caso contrário, teria o 

autor recusado o recebimento (como usualmente ocorre na praxe 

comercial). Portanto, no que toca ao pedido indenizatório por danos 

materiais, entendo que o autor não comprovou a existência de quaisquer 

desses (prejuízos reais e/ou lucros cessantes). E, por seu ônus de sua 

alçada[6][7], na forma do art. 373, inc. I do CPC, improcedente se verifica 

tal pedido. Nesse sentido, mutatis mutandis, é o posicionamento do E. 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 4. O suposto prejuízo sofrido 

pelas empresas possui natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano 

positivo) e lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva 

comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou 

presumido, dissociada da realidade efetivamente provada. Precedentes. 

[...] (REsp 1347136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 07/03/2014) Ademais, é possível verificar que 

a empresa ré informou ao produtor rural que não havia prazo para a 

entrega do produto, como se extrai da clausula n. 7 do documento juntado 

no ID n. 6324845, que explicita que “O carregamento das mercadorias no 

veículo de transporte estará sujeito a disponibilidade do produto na 

fábrica, sendo que as mesmas viajam por conta e risco do comprador”. E, 

não fosse a informação supramencionada, é possível verificar que a 

entrega dos produtos não superou trinta e cinco dias, prazo relativamente 

exíguo que não denota – por si só – inadimplemento contratual. Assim, 

conclui-se que inexistem provas de que a empresa ré tenha atuado de 

forma negligente e/ou inadimplido parcialmente o contrato entabulado entre 

as partes. Por fim, no tocante aos danos morais pleiteados, não há falar 

em sua ocorrência no presente caso. Primeiro porque os fatos narrados 

pelo autor – se provados – constituiriam descumprimento contratual 

impassível de compensação[8], e segundo porque não há prova de 

qualquer vulneração dos direitos da personalidade do autor no presente 

caso[9][10]. Assim, por mais que a situação narrada na inicial tenha 

causado incomodo ao autor, tal situação jamais não ultrapassou o que a 

doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de “mero 

aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste sentido 

colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - 

TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros dissabores e 

aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação contratual 

conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. No caso 

dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes à vida 

cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, 

art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de 

mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. "Esta Corte Superior 

consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e 

venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado 

destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de 

Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, torna-se 

inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, 

do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou 

compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de 

preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de 

provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes." (AgRg no 

AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 

28/6/2012). 2. Para configuração do dever de indenizar da recorrida, como 

pretende a recorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que 

chegou a Corte local, o que demandaria o reexame do contexto 

fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso 

especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo 

interno desprovido. (AgInt no REsp 1657303/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) [6] [...]. 
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Os lucros cessantes são prejuízos materiais causados em razão da 

impossibilidade de auferir lucro, diante de um evento danoso, o que deve 

ser demonstrado de forma inconteste, sendo o ônus do autor. (Ap 

100624/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016) (grifo nosso). [7] 

[...] É ônus do autor a prova concreta e segura daquilo que deixou de 

aferir em razão do ato considerado ilícito, a possibilitar a condenação em 

lucros cessantes. [...] (Ap 96986/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no 

DJE 30/09/2016) (grifo nosso). [8] [...] O Tribunal de origem, à luz das 

provas dos autos, manteve a sentença de improcedência, concluindo pela 

ausência de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, 

ressaltando, ainda, que "o simples descumprimento contratual não dá 

ensejo à reparação moral". [...] (STJ, AgInt no AREsp 858.894/SP, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª 

Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2016). V. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 1235867/SP, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018) 

[9] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA 

LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE 

TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A 

configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado 

a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações 

intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período 

de tempo desarrazoado. [...] (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 

02/05/2018) (grifo nosso). [10] [...] 3. O simples inadimplemento contratual 

não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, 

dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação 

negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não 

desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma 

excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação. "Não cabe 

indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à 

dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CORDEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000576-95.2018.8.11.0055 Autor: Sergio Cordeiro Gonçalves 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 165,54 (cento e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial (ID n. 12070634). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que o autor contratou seus 

serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos 

serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

não assistir razão ao autor. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico juntando telas sistêmicas e cópia das 

faturas dos serviços que demonstram a contratação dos serviços 

prestados pela ré (a saber: plano SMARTVIVO CONTROLE 500MB). Daí 

dizer, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem 

como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo autor 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 
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Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 02 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-22.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELOMENO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BRSCOSQUE MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010756-22.2016.8.11.0055 Autor: Felomeno Aparecido da Silva 

Réu: João Brscosque Machado PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em síntese, o autor afirma que 

adquiriu do réu, em 06 de junho de 2012, a motocicleta YAMAHA/YBR K, 

ano e modelo 2008, Renavam n. 00970456298, Placas n. NJD 7226, cor 

preta. Aduz que, durante a negociação do referido bem o réu, assumiu a 

responsabilidade por uma multa pendente de autuação, porém 

posteriormente negou-se a realizar o pagamento. Neste diapasão, ilustra 

que, ao buscar receber a importância correspondente, o réu teria 

proferido palavras contra a sua honra perante terceiros (a saber: “você 

quer dinheiro, vai trabalhar seu vagabundo, safado e vai caçar o 

caminhão que você caiu”). Diante desse fato, pleiteia reparação pelos 

danos materiais (valor correspondente a multa citada) e compensação por 

danos de ordem moral. O réu, ao seu turno, controverte integralmente os 

fatos, afirma que o autor assumiu o compromisso de pagar a referida 

multa como parte do pagamento desta, e que jamais proferiu ofensas ao 

autor. Após detida análise dos autos, em especial a prova testemunhal 

produzida em audiência de instrução e julgamento, é preciso reconhecer a 

procedência parcial dos pedidos narrados na inicial, exclusivamente em 

relação ao dano moral discutido. Isso porque restou comprovado que o 

réu proferiu palavras que denegriram a imagem do autor quando este 

tentou receber (de forma indevida, sublinhe-se) o valor referente a uma 

multa. As testemunhas do autor foram uníssonas em afirmar que ouviram 

o réu dizer, em conversa telefônica pelo “viva-voz”, as palavras 

“vagabundo” e “vai caçar o caminhão que você caiu”, inclusive, esta última 

confirmada pelo réu em seu depoimento pessoal. A verossimilhança das 

alegações não foi afastada pelo réu, tampouco por sua testemunha, que 

afirmou que aquele estava calmo ao falar pelo telefone, mas que 

presenciou o fato distante cerca de oito metros. Deste modo, considero 

existentes o fato (ato ilícito), o nexo de causalidade e o dano, uma vez que 

as ofensas supramencionadas ofenderam a honra objetiva e subjetiva do 

autor e, consequentemente, violaram seus direitos da personalidade[5]. E, 

considerando-se as circunstâncias do caso (em particular a cobrança 

indevida pelo autor), especialmente a condição econômica das partes, os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico 

da condenação, entende-se que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais a ser pago pela reclamada é justo. Entrementes, no 

tocante ao dano material pleiteado, entendo que o autor não logrou êxito 

em provar suas alegações (cf. art. 373, I do CPC). Isso porque restou 

demonstrado que a responsabilidade pelos pagamentos das multas em 

questão era de sua alçada. Isso porque, neste ponto, é possível verificar 

maior verossimilhança nas alegações do réu e suas testemunhas, vez que 

os depoimentos em questão se mostraram congruentes, sendo mais justa 

e equânime a improcedência do pedido supramencionado, na forma do art. 

6º da Lei 9.099/95. O réu, em seu depoimento pessoal, esclareceu que a 

moto foi entregue ao autor e como forma de pagamento se estabeleceu 

que este deveria realizar o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), referente a parcelas inadimplidas, e assumir o valor de uma multa 

que estava pendente de autuação. Aduz que o valor da moto era superior 

ao negociado (cerca de R$ 2.500,00), mas que pretendia não ter 

problemas futuros. De mais a mais, confirma que houve contato do autor 

visando o pagamento da multa, mas que apenas teria dito que “o problema 

seria do autor” e que “ele procurasse o caminhão que caiu”. A negociação 

da motocicleta foi presenciada pela testemunha informante (Sr. Miguel 

Rodrigues, que é cunhado de ambas as partes), e esse confirmou que o 

combinado seria que o autor deveria pagar as multas pendentes de 

pagamento. Por fim, é importante mencionar que as testemunhas do autor 

não presenciaram a negociação, razão pela qual seu testemunho é 

irrelevante para esclarecer este ponto. De igual modo é o depoimento do 

autor, que foi incongruente e contraditório em diversos pontos, 

especialmente porque ilustra que não teria participado inicialmente da 

negociação (mas sim seu filho), mas posteriormente, em tratativa entre 

autor e réu, informa que o combinado seria que o segundo assumiria a 

responsabilidade pela referida multa. Diante desse fato, entendo que as 

alegações do autor não possuem verossimilhança e sem qualquer escoro 

probatório válido e eficaz, motivo que reforça a tese defendida pelo réu, 

no que toca aos termos da negociação. É dizer, ao que tudo indica a 

responsabilidade pelas multas pendentes de autuação eram do comprador 

(no caso, o Sr. Felomeno). Daí ser improcedente o pleito reparatório em 

questão. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade contratual. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 

de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 
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Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – DISCUSSÃO NA PORTA DO SHOPPING CENTER – AGRESSÕES 

VERBAIS PROFERIDAS PELO REQUERIDO – CONFISSÃO JUDICIAL – 

INJÚRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, 

“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida 

pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: 

a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que 

surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar 

configurados todos os elementos acima expostos.2. Existe confissão 

quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e 

favorável ao adversário, podendo ser utilizada como meio de prova. 

Inteligência do art. 389, do Código de Processo Civil.3. As agressões 

verbais que configuram injúria e lesionam o direito a personalidade da 

vítima dão ensejo à indenização por danos morais, ultrapassando o mero 

aborrecimento. (Ap 29366/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017)

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA OAB - MT24785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 do reclamados a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 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, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010800-46.2013.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO formulado por WN FREIOS E EIXOS 

LTDA – ME aduzindo que deva ser excluído do cálculo do cumprimento de 

sentença os honorários sucumbenciais, pois teria o embargante os 

benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, conforme decisão que 

deixou de receber o recurso inominado interposto pela embargante e que 

desta se coaduna este juízo, em se tratando de pessoa jurídica o Supremo 

Tribunal Federal já deixou sedimentado o entendimento segundo o qual 

somente à pessoa física é dado o direito de postular a gratuidade judiciária 

mediante simples afirmação na petição inicial. Entendeu o indigitado órgão 

judiciário de superposição que para a concessão da gratuidade à pessoa 

jurídica é imprescindível a demonstração da incapacidade financeira para 

arcar com os ônus do acionamento da máquina judiciária. Tal fato não 

restou demonstrado, razão pela qual não há se falar em gratuidade da 

justiça, devendo a parte embargante arcar com o pagamento dos 

honorários sucumbenciais, mantendo assim a decisão de 2º grau e a 

decisão de embargos de ID 11795075. Ante o exposto, opino por julgar 

IMPROCEDENTES os presentes embargos, fazendo-o por sentença, com 

julgamento de mérito, determinando o prosseguimento da execução, em 

seus ulteriores termos. Por fim e por consequência, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de julho de 

2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WISLAINE DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 14073135, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos 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. 
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Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se conforme JÁ DETERMINADO na decisão do ID 

14063780. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012353-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO A BETTIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO WILLAMYS BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

INAILSON BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

LUANA MENEZES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE ANDRADE MACEDO SILVA OAB - BA38115 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Diante do teor da certidão do ID 13936057, INTIME-SE a reclamante 

para, no prazo de 10 dias, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito em relação a reclamada Luana Menezes Nascimento. Havendo 

interesse, deverá, em igual prazo, informar endereço onde a reclamada 

possa ser localizada. Com a informação do novo endereço, DESIGNE-SE 

nova data para realização de audiência de conciliação. Consigno que os 

reclamados que já possuem advogado constituído nos autos deverão ser 

intimados por meio dos patronos para todos os atos, inclusive sobre a 

data da audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010726-26.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010726-26.2012.8.11.0055 Embargante: Iuni Educacional – UNIC 

Tangará Sul Ltda. Embargado: Gilson Antônio dos Santos SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. A presente demanda se trata de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

promovidos por Unic Educacional Ltda. em face de Gilson Antonio dos 

Santos. Em síntese, os embargos versam sobre excesso de penhora 

decorrente da cobrança de astreintes derivada de descumprimento de 

obrigação de fazer, que teria alcançado valores acima de cinquenta mil 

reais (porém limitada ao teto dos Juizados Especiais). A embargante ilustra 

que não foi intimada da obrigação de fazer em questão, na forma da 

Súmula 410 do STJ e pleiteia a redução do valor das astreintes. O 

embargado diverge da interpretação dada pela embargante, pugnado pela 

inaplicabilidade do entendimento sumulado supramencionado no âmbito 

dos Juizados Especiais e ilustrando que a obrigação de fazer não foi 

completamente cumprida pela embargante, motivo pelo qual a cobrança 

deveria se dar pelo montante máximo estipulado. Após determinação 

judicial, a embargante informou que a regularização da matricula do 

embargado deu-se de modo automático com o pagamento do boleto, 

inexistindo descumprimento in casu. Já o embargado informou o 

descumprimento parcial da medida, existindo notas ainda não lançadas no 

sistema. No tocante à aplicabilidade da S. 410 do STJ ao presente caso, é 

importante informar que existe divergência doutrinária e jurisprudencial em 

relação ponto (que ainda não foi sedimentado pela Corte Cidadã). Todavia, 

me filio a corrente doutrinária que entende pela superação do 

entendimento sumulado com a vigência do atual Código de Processo Civil. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 

ART. 513, §2º, I – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO POR CAUSA 

MADURA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.013, 

§§2º E 3º DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.1- Diante da 

alteração advinda com o novo Código de Processo Civil, art. 513, §2º, I, 

ficou estabelecido como regra a intimação do advogado do devedor em 

sede de cumprimento de sentença de qualquer espécie, superando-se o 

entendimento exposto na Súmula 410 do STJ, de necessidade de 

intimação pessoal.2- Impossível o julgamento imediato do processo neste 

Tribunal, por não se tratar de qualquer das hipóteses previstas no art. 

1.013, §§2º e 3º do CPC/2015. (Ap 12108/2018, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018) Ademais, após 

detida análise dos autos é preciso verificar que as astreintes assumiram 

patamar exorbitante, desproporcional[3] e desarrazoada em relação ao 

pedido inicialmente exposto. A uma, porque a obrigação de regularizar a 

matrícula do autor foi cumprida parcialmente, restando apenas algumas 

matérias pendentes de regularização. A duas, e mais importante, porque é 

evidente que a cobrança de multa em questão superou em diversas vezes 

o valor do pedido inicial, situação que se mostra desproporcional e 

desarrazoada no presente caso. Pela possibilidade da redução equitativa 

das astreintes, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – 
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EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos 

princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a 

redução das astreintes, caso verificado o excesso.Não há que se falar 

em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a 

revisão da quantia arbitrada a título de multa. (AI 95162/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018) Assim, 

na forma do art. 537, §1º, I e II do CPC, reduzo o valor das astreintes 

fixadas liminarmente para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que 

é o valor equivalente ao dobro do que foi fixado a titulo compensatório 

pelos danos morais suportados pelo embargado. 3. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer 

excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo 

Civil. Neste contexto, reduzo equitativamente as astreintes alhures 

aplicadas, ante a seu caráter manifestadamente excessivo, passando 

estas ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE 

– VALOR EXORBITANTE – INTELIGÊNCIA DO § 6º, DO ART. 461, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

PARA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado pode de 

ofício, alterar o valor da multa quando este mostrar-se exorbitante, a teor 

do que dispõe o § 6º, do art. 461, do Código de Processo Civil de 

1973.Com efeito, é possível a redução da multa cominatória, tanto para se 

atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o 

enriquecimento ilícito.O arbitramento da multa coercitiva e a definição de 

sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou 

periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das 

circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) 

valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para 

cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e 

de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios 

pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (Ap 

106022/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012192-16.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA HENRIQUE DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 13566774, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de Junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI GILSON DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manisfestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001652-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BARBEIRO PEREZ ZANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Retifique-se o polo passivo da demanda, para que passe a 

constar o ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o processamento do pedido 

neste Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o que dispõe o 

art. 1º, § 1º, IX, da Resolução nº 4/2014/TP-TJMT. Verificando que a inicial 

se encontra devidamente instruída, defiro de plano a expedição do 

mandado de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, com observância do 

disposto no art. 701 do CPC. Cite-se, devendo o promovido observar o que 

dispõe o art. 7º da Lei nº 12.153/2009. Ressalvo, no entanto, que o 

mandado de pagamento não contempla honorários advocatícios, porque 

não tem cabimento sua fixação no âmbito dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, 

aplicável subsidiariamente com fundamento no art. 27 da Lei nº 

12.153/2009. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra-MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010105-58.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUCIANO PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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M.P. CURSINO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de embargos do executado. 

Após, conclusos para análise do pedido do ID 13701165. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FICK MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido do ID 13766892. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando ao informação do reclamante no ID 13897530, 

intime-se a reclamada para, no prazo de 10 dias, informar porque os 

valores das mensalidades do plano de saúde não estariam sendo 

descontados da conta do reclamante. Deverá, ainda, em igual prazo, 

disponibilizar ao reclamante as faturas que se encontram em aberto, 

referentes ao plano de saúde em discussão. No tocante a impugnação do 

ID 13391936, deverá o reclamado peticionar nos autos competentes 

(execução de astreinte), caso o mesmo já tenha sido distribuído. Por fim, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000797-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre o 

pedido de levantamento do ID 12982924. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOMICIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRE DE MELO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 
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da Serra/MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA OAB - MT0020718A-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001165-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 13664060. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença. Após, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001628-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do CPC de 2015, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exeqüente (CPC de 2015, art. 520, I). Nos 

termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, não tendo 

ocorrido a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, caso não haja pagamento no prazo 

assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e 

elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante 

legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Na 

hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Ressalto, desde já, que, 

tendo em vista a natureza provisória da execução, na hipótese de 

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito 

real, deverá o exequente apresentar caução idônea, que desde já arbitro 

no valor equivalente ao da execução atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a existência de valor remanescente para que seja 

ultimada a execução, postergo a análise do pedido do ID 12595081 para 

após a satisfação integral do crédito. Assim, INTIMEM-SE os executados 

para, no prazo de 10 dias, efetuarem o pagamento do valor informado no 

ID 13708014. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001320-27.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdomiro Torres (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

 

VISTOS. Indefiro o pedido para declarar a revelia do réu, tendo em vista 

que, nos procedimentos do Juizado Especial Cível, a contestação poderá 

ser apresentada até a data da audiência de instrução. Designo o dia 08 de 

agosto de 2018, às 13h30, 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 máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei nº 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. Sem prejuízo, faculto ao reclamado 

que se manifeste, em 10 dias, acerca dos documentos juntados pelo 

reclamante na impugnação à contestação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA ELENA VARNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

POLLIANA ELENA VARNIER OAB - PR54569 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QATAR AIRWAYS (REQUERIDO)

B2W VIAGENS - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-78.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMIDIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (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. O reclamante informa na inicial que adquiriu produtos de um 

terceiro por meio do site da reclamada, no entanto, referidos produtos 

foram apreendidos pela Sefaz, em razão do vendedor não ter emitido nota 

fiscal. Pleiteia, liminarmente, que o reclamado seja compelido a emitir nota 

fiscal dos produtos informados e que efetue o pagamento do respectivo 

imposto. Ocorre que o próprio reclamante informa na inicial que os 

produtos foram vendidos por um terceiro. Não obstante o intermediador 

tenha responsabilidade solidária pelos defeitos e fatos dos produtos e 

serviços que disponibiliza, não há como determinar que a empresa 

reclamada emita nota fiscal, porque, como já mencionado, não foi ela quem 

efetuou a venda do produto, mas o terceiro que não foi identificado pelo 

reclamante. O pedido formulado pelo reclamante (de imposição de 

obrigação de fazer à reclamada), caso acolhido, seria de impossível 

cumprimento, já que a obrigação de emitir nota fiscal claramente não é do 

intermediador, mas sim do vendedor que pôs a mercadoria em circulação e 

que é o real contribuinte do ICMS. Nesse sentido, dispõe o art. 16, da Lei 

Estadual nº 7.098/98, repetindo o que dispõe o art. 4º da Lei Complementar 

nº 87/1996 (Lei Kandir): “Art. 16. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou 

jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize 

intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”. Na 

sequencia, o art. 17 da citada Lei Estadual dispõe sobre as obrigações 

acessórias do contribuinte, sendo uma delas a obrigação de emitir de nota 

fiscal. “Art. 17 São obrigações do contribuinte: (...) VII - entregar ao 

adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento 

fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação (...)” No caso 

em tela, repita-se, apesar de ser inconteste que a intermediadora tenha 

responsabilidade solidária pelos de defeitos e fatos dos seus produtos e 

serviços, não é ela quem dá causa ao fato gerador do ICMS; 

consequentemente não será ela quem terá a obrigação acessória de emitir 

nota fiscal e efetuar o pagamento do respectivo tributo. Assim, não há 

elementos concretos para a concessão da tutela conforme pleiteado na 

inicial, por ausência de demonstração da probabilidade do direito, no que 

tange especificamente a este pedido. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, 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, 11 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001328-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOLINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 293 de 648



Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 14096889. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 11 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENEAN PEREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE SOUZA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o exequente manifeste discordância em relação ao valor 

depositado pela executada, incabível o prosseguimento da execução em 

relação ao valor integral do débito. Pelo comprovante de deposito do ID 

13840899, verifica-se que 90% da execução já estaria garantida. Assim, 

para que seja possível analisar o pedido de prosseguimento da execução, 

deverá o exequente, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo do 

valor executado, devendo, para tanto, ser deduzido o valor já depositado 

nos autos, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010730-63.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYMAR INALDO HASS AGOSTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (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 
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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, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-53.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE PIRES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

ROSIANA DA COSTA PAIM OAB - MT0018172A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOVENIRA HENRIQUE DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

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, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Levando em consideração que consta nos autos comprovante de 

depósito no valor de R$ 10.287,89 (ID 12934205) bem como o bloqueio do 

valor de R$ 9.777,15 (ID 13237556), e diante do teor da certidão do ID 

13645772, intimem-se as partes a fim de que se manifestem sobre o teor 

da referida certidão em 5 dias. Caso não haja manifestação, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001360-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATAN WILLIAN FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO MONACO (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 27 de Agosto de 2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001519-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE GONCALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27 de Agosto de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Vistos. Levando em consideração que consta nos autos comprovante de 

depósito no valor de R$ 10.287,89 (ID 12934205) bem como o bloqueio do 

valor de R$ 9.777,15 (ID 13237556), e diante do teor da certidão do ID 

13645772, intimem-se as partes a fim de que se manifestem sobre o teor 

da referida certidão em 5 dias. Caso não haja manifestação, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMEIRE SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Star Hair (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Verifico a necessidade de produção de provas em audiência. Por 

oportuno, ressalto que não há como serem acolhidas as preliminares 

arguidas na contestação. Não há que se falar na necessidade de perícia 

complexa, porque a prova oral e a documental já apresentada será 

suficiente para a solução do conflito. Por outro lado, não há que se falar 

em decadência da pretensão, tendo em vista que a causa de pedir e 

respectiva pretensão de ressarcimento (danos moral e estético) estão 

relacionadas ao fato do serviço, cuja prescrição ocorre em 5 anos (art. 27 

do CDC). Por fim, necessário ressaltar também que não há que se falar, 

como pretende a reclamante, em inversão do ônus da prova no presente 

caso concreto. A inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do 

CDC, é admitida não só quando demonstrada a hipossuficiência, mas 

também quando forem verossímeis as alegações do autor. No caso 

vertente, não há como reputar verossímeis as alegações antes da 

instrução probatória; por outro lado, impor à reclamada o ônus da prova 

importaria em impor-lhe a obrigação de demonstrar a ocorrência de fato 

negativo (inocorrência dos danos mencionados na inicial), o que, 

evidentemente, é impossível. Assim, o ônus da prova, neste caso 

concreto, seguirá a distribuição dinâmica descrita no art. 373 do CPC, 

devendo a parte reclamante demonstrar os fatos alegados na petição 

inicial. Designo o dia 23 de agosto de 2018, às 14h30 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 295 de 648



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. Tangará da Serra/MT, 

11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

WELLITON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA (REQUERIDO)

SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

WESLEY FIRMINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (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 13/12/2017, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte exequente para, no prazo de 10 dias, trazer aos autos 

demonstrativo atualizado do crédito para que seja apreciado o pedido de 

penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN PAIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMEIRE SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Star Hair (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se o despacho retro, que designou audiência instrutória 

para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h30, intimando-se as partes do 

conteúdo da decisão. Tangará da Serra, 11 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012154-04.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE a reclamante para, querendo, apresentar impugnação a 

contação, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, à conclusão, ocasião em que será avaliada a necessidade 

de produção de provas em audiência. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CESAR GARCIA LESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR FERREIRA OAB - MT0002554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMAG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Designo o dia 23 de agosto de 2018, às 15h30, 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 máximo 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 
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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. Tangará 

da Serra/MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIESELA KURTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA DAIANE MEDEIROS PERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011150-97.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 13685608. Cumpra-se nos termos da decisão 

do ID 1001244. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a informação trazida no bojo da petição de id 

13696559, defiro o pedido de redesignação de audiência de conciliação 

para data mais próxima a designada (17/10/2018), contanto que exista 

disponibilidade na pauta do Sr. Conciliador. Caso indisponível, 

mantenha-se a data já designada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARINHO ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO NEY BALCONI (TERCEIRO INTERESSADO)

GILSON MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido de parcelamento do ID 13547785, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000725-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA LEMES ELIZEU FROEHLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O recurso juntado no ID 140028110 não pode ser analisada por 

este Juizado. Assim, determino que sejam os presentes autos 

encaminhados à E. Turma Recursal para apreciação do pedido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 11 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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TEREZA MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER TADEU ODORIZZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (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, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

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, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 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. No tocante ao pedido de 

cancelamento do protesto do título informado na inicial, verifico a 

plausibilidade jurídica do pedido que se consubstancia na probabilidade de 

declaração de inexistência da dívida subjacente, de que se originou o 

título. O reclamante informa na inicial que o título que originou a dívida foi 

quitado em 9.10.2009. Pelos documentos juntados pelo reclamante é 

possível verificar que o título protestado decorre da CDA nº 201710209, 

que se originou em decorrência da prática da infração prevista no art. 17, 

VII, da Lei 7.098/98, ocorrida aos 10/2009 (Id 13315065). Por outro lado, 

há demonstração de pagamento do referido débito (13315070). O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que o protesto pode gerar 

abalo de crédito, daí surgindo, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Como consequência, a necessidade de deferimento da 

liminar, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Diante disto, reconheço a plausibilidade 

jurídica do pedido na impossibilidade de se levar a protesto título que 

provavelmente será cancelado, bem como o perigo da demora nos 

potenciais prejuízos que desta prática pode advir. Por outro lado, não 

verifico perigo de irreversibilidade da medida de cancelamento do protesto. 

O mesmo, no entanto, não pode se concluir quanto ao pedido para 

declaração de inexistência do débito tributário, tendo em vista que essa 

medida, claramente, exauriria todo o mérito da pretensão sendo, assim, 

patente o perigo da irreversibilidade da medida. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência antecipada a 

fim de determinar o CANCELAMENTO DO PROTESTO descrito na inicial, 

com relação aos débitos objeto da presente demanda Expeça-se mandado 

para cancelamento. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 
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subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 10 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 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. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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, 11 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 
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reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 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. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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, 11 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 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. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 
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reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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, 10 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 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. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 
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este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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, 10 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAINEY HOFFELDER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT0016156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISERRA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARA DA SERRA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que a reclamada seja compelida a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que o débito 

que ensejou a inscrição foi quitado em face de novação. Decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 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, é 

possível concluir pela presença dos requisitos para concessão da tutela 

de urgência. Com efeito, o reclamante informa nos autos que de fato havia 

um débito no valor de R$ 5.687,00, no entanto, entabulou acordo nos 

autos do Processo nº 23615-75.2017.811.0055 (Cód 258449), o que 

desautoriza a manutenção da negativação do seu nome. Os documentos 

juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, uma vez que 

junta cópia do citado processo judicial, demonstrando que a dívida (Id 

14085844 ) foi renegociada (Id 14085875). Assim, resta satisfatoriamente 

demonstrado, em juízo de rasa cognição, que efetivamente, encontra-se 

extinta a dívida que ensejou a negativação do nome do reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, em virtude de novação. Nesse sentido, 

considerando a novação, passou a ser ônus do credor a correção da 

informação sobre a inadimplência no prazo de 5 dias, a teor do que dispõe 

o art. 43, § 3º, do CDC, providência que aparentemente não foi tomada 

pela reclamada. De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento do 

nome do reclamante no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de 

restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. Com muito maior razão na 

situação em comento, em que já houve a extinção da obrigação originária 

do contrato em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Em 

razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida postulada 

já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. Por 

fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez 

que a qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de que seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001688-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES ajuizou a presente ação 
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de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando em síntese, que necessita de cirurgia ortopédica no joelho 

esquerdo, necessária para o restabelecimento de sua saúde. Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado,lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da urgência própria 

ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo 

os requeridos a custearem o citado tratamento, sob pena de multa diária. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando que 

não há documentos suficientes para atestar a urgência do procedimento 

cirúrgico. DECIDO. De plano verifico não ser o caso de deferimento da 

liminar vindicada. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela de 

urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 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 o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A reclamante não junta aos autos nenhum 

documento médico indicando a urgência ou emergência do procedimento 

solicitado. Os documentos juntados pela reclamante demonstram tão 

somente a doença que a acomete e a indicação do procedimento. Logo 

não consta em nenhum dos documentos juntados a urgência necessária 

para o deferimento do pedido logo no início do processo, tudo indicando, 

por consequência, que se trata de procedimento eletivo. A concessão da 

tutela de urgência, nessa situação, importaria em flagrante violação ao 

princípio da isonomia material, já que privilegiaria a ora reclamante em 

detrimento de outras inúmeras pessoas que aguardam o mesmo 

tratamento pelo SUS. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MITINORI YASHIMOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (Id 

13091036), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do Id 13408877 . Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados na conta indicada na referida 

petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 11 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001426-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por MARIA 

SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA consistente em determinar que os 

reclamados custeiem procedimento cirúrgico neuro-ortopédico, essencial 

ao restabelecimento de sua saúde. A Defensoria Pública, por meio da 

petição de ID 14098351, requereu o bloqueio da quantia de R$ 113.000,00 

(cento e treze mil reais). Decido. Antes de determinar o regular andamento 

do feito, não obstante a urgência que o caso requer, cumpre a este Juízo 

analisar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

conhecer da presente demanda em função de o valor perseguido superar 

o patamar de 60 salários mínimos, que é o limite descrito no art. 2º da Lei 

nº 12.153/2009. Com efeito, o dispositivo em questão estabelece que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de 

causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. Em 

complementação, o § 2º do citado dispositivo legal disciplina que, quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado especial, considerar-se-á a soma de 12 prestações, cujo total 

não deve superar o limite estabelecido no caput. Por outro lado, o art. 2º 

da Resolução nº 04/2014-TP, estabelece que, na análise de recebimento 

da petição inicial, cumpre ao juiz observar se o valor da causa foi atribuído 

corretamente, declarando a incompetência do Juízo quando for o caso. 

Pois bem. Em análise do requerimento inicial, mormente o orçamento 

juntado no Id 14098386, verifica-se que o reclamante persegue a 

condenação dos reclamados em obrigação de fazer consistente no 

custeio de procedimento cirúrgico, no importe de R$ 113.000,00 (cento e 

treze mil reais). Ora, é pacífico na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que o valor da causa deve exprimir o conteúdo econômico 

perseguido pelo seu autor. Não bastasse, há regra expressa, em lei 

específica (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009), estabelecendo critérios 

que devem nortear a fixação do valor da causa e, por consequência, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Esse valor, 

portanto, supera, em muito, o valor de 60 salários mínimos, estabelecido no 

caput do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 (que atualmente seria de R$ 

57.240,00). Trilhando por esse caminho, não se pode perder de vista os 

critérios adotados pelo constituinte (art. 98, I, CF) e pelo legislador 

ordinário ao reservar um procedimento mais simples e célere para a 

análise de questões também menos complexas. Para tanto, o legislador 

ordinário lançou mão de um critério dúplice para definir o que viria a ser 

uma causa de menor complexidade, fundado no binômio “matéria-valor”. E 

as ações que superam o patamar de 60 salários mínimos, por óbvio, 

devem ter sua tramitação na Justiça Comum, porque certamente fogem ao 

critério de simplicidade eleito pelo legislador para fixação da competência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 303 de 648



desta Justiça Especializada. Ademais, trata-se de regra de competência 

absoluta e, como tal, improrrogável, consoante estabelece o art. 2º, § 4º, 

da Lei nº 12.153/2009, não podendo ser olvidada, sob qualquer hipótese, 

sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural e, 

consequentemente, de gerar risco de sério abalo à segurança jurídica que 

deve permear toda e qualquer decisão judicial. O art. 1º da Resolução nº 

004/2014/TP, estabelece que as causas concernentes a Lei Federal nº 

12.153/2009, poderão ser processadas e julgadas nos Juizados Especiais 

Cíveis, ficando limitado às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimo), ‘in verbis’: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o 

sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) VI – 

fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; (...)” Por outro lado, reputo possível, ao invés de extinguir o 

processo, apenas declinar da competência para o Juízo comum, tendo em 

vista que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Ante o exposto, RETIFICO de 

ofício o valor da causa, alterando-a para R$ 113.000,00 (cento e treze mil 

reais) e nos termos do art. 1º, da Resolução nº 04/2014-TP, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para a 4ª Vara desta Comarca, devendo o feito ser 

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, 11 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE CARVALHO DOURADO (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000345-98.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Certifique-se 

quanto à citação do INSS e decurso do prazo para o oferecimento de 

defesa. II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 15:00 horas. III. Compete ao advogado da parte autora 

informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas acerca da data da 

audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta 

com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). IV. A inércia na 

intimação das testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 

455, §3º, do CPC). V. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001417-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUE MARIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001417-91.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

IZAQUE MARIANO Vistos etc. I - Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do petitório anterior. II - 

Após, retorne-me conclusos. Lucas do Rio Verde, 05 de junho de 2017. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106087 Nr: 1845-27.2015.811.0045

 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: MPDA, RCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 106087

Vistos etc.

I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

II. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, proceda-se 

com a intimação da parte executada.

 III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VI. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108457 Nr: 3086-36.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE TERESINHA HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:13.536, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13116

 CÓDIGO 108457.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 250.

II. Expeça-se alvará para liberação do valor depositado às fls. 244/245, 

transferindo-o para a conta informada na fl. 250.

III. Após, arquive-se nos termos da sentença.

 Lucas do Rio Verde-MT, 07 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87582 Nr: 1416-31.2013.811.0045

 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: MARLENE SALETE DALLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 87582

Vistos etc.

I. Altere-se o registro do feito para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Em seguida, havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC.

III. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 07 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 3674-38.2018.811.0045

 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: VALTER KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156294

Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para ratificarem os atos praticados perante a 

Justiça Federal, no prazo de cinco dias.

II. E, visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e 

da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes 

para, também no prazo de cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

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, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como 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) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95657 Nr: 2446-67.2014.811.0045

 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: BRUNA ALVES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 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: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 Código: 95657

Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte executada para pagar o débito, em conformidade com os termos 

disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do 

CPC).

III. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC).

IV. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VI. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115019 Nr: 6683-13.2015.811.0045

 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: MARLENE DE LOURDES NOVAES SANTANA

 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:

 Código: 115019

Vistos etc.

I. Certifique-se o transito em julgado da sentença.

II. Defiro como requer à fl. 114.v.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 18 de Junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108980 Nr: 3365-22.2015.811.0045

 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: JRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CÓD.: 108980

Vistos etc.

Compulsando aos autos nota-se que houve celebração de acordo e 

pedido de suspensão do processo para o fiel cumprimento do mesmo, o 

qual foi homologado.

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido.

Como declarado nos autos, a obrigação fora devidamente cumprida (vide 

fls. 296/297).

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento da obrigação reclamada, sendo que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 305 de 648



a extinção do feito é medida que sobressai.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do cumprimento da obrigação, com supedâneo no art. 485, 

III c/c art. 924, II, todos do CPC.

Ficam as partes dispensadas de eventuais custas em consonância com o 

art. 90, §3º do CPC.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas na distribuição. 

Após, ao arquivo com as observâncias dispostas na sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde, 11 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89994 Nr: 3879-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ALFREDO ZUCCA NETO - OAB:154694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 89994

Vistos etc.

I. Já tendo sido deferido o pedido de desbloqueio judicial, proceda-se a 

secretaria urgentemente com a expedição dos ofícios já determinados nos 

despachos de fls. 318 e 341 tendo em vista ausência de cópia juntada nos 

autos.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 149619 Nr: 9429-77.2017.811.0045

 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: MCDSFP, CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 21.494-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149619

Vistos etc.

I. Com o fim de corrigir o erro material constante no despacho anterior de 

fl. 30, determino a retificação do nome constante para que seja solicitada 

informações, no prazo de quinze (15) dias, sobre o saldo bancário/ 

resíduo de benefício previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente na conta 

em nome de Gilmar Silva Souza da Paixão, portador do Rg nº 3857502 

PC/PA, devidamente inscrito no CPF 653.321.132-34.

II. Intimem-se. Cumpra-se.

III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 09 de Julho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7912 Nr: 1138-16.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 7912

Vistos etc.

I. Primeiramente, proceda-se a Secretaria com a intimação do douto 

advogado peticionante das fls. 166/174-175/176 para que junte aos autos 

procuração.

 II. Posto isto, em conformidade com o pedido de fl. 179, designo audiência 

de conciliação a ser realizada no dia 22/10/2018 às 15:30, no CEJUSC.

III. Em caso de não atendimento do item I, proceda-se com a intimação 

pessoal do executado quanto a data designada para audiência de 

conciliação.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101854 Nr: 22481-48.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 CÓDIGO 101854.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 185.

II. Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados à fl. 180, 

transferindo-os para as contas informadas na fl. 185.

III. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se nos termos da sentença.

 Lucas do Rio Verde-MT, 07 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93288 Nr: 484-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, 

JAIR BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para expedição do mandado, necessário se faz o 

pagamento da diligência do oficial de justiça. Dessa forma, impulsiono o 

feito e intimo o autor para tal providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 152549 Nr: 1446-90.2018.811.0045

 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: NEUSA DELFINO MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:OAB/MT 15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por idade na 

condição de segurada especial (rural), com pedido de concessão de tutela 

de urgência.

 A tutela restou indeferida pelo juízo declinante à fl. 14. e restou 

prejudicada a audiência de instrução designada nos autos em vista da 

parte autora estar residindo nesta urbe.

O requerido apresentou contestação à fl. 24/29, a qual foi impugnada à fl. 

32.v/35.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Sabe-se que a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 
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provas necessárias.

No entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação.

 Outrossim, com fundamento no princípio da durabilidade razoável do 

processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30/08/2018, às 14h30min.

Intime-se o requerido, para comparecer à audiência de instrução, 

apresentando, desde já, rol de testemunhas, quesitos e assistente 

técnico.

A parte autora fica advertida, desde já, que compete ao seu respectivo 

advogado informar ou intimar as testemunhas acerca da data da audiência 

(art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso 

de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 

data da audiência (art. 455, §1º, do CPC).

A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

inquirição (art. 455, §3º, do CPC).

A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado.

Lucas do Rio Verde, 19 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117020 Nr: 7848-95.2015.811.0045

 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: FABIANA PERES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Initmação do autor para que manifeste-se nos autos, tendo em vista o 

petitório de fls. 83/84. Prazo 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 5910-94.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Intimação ao patrono do embargado:"manifestem-se as partes sobre as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106318 Nr: 1986-46.2015.811.0045

 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: ALINE MARIA FANCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 42,78 (quarenta e 

dois reais e setenta e oito centavos) referente ao contrato 139662831);b) 

CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; c) CONDENAR 

a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida 

da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da 

presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto 

aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento 

não há como existir mora).d) CONDENAR, ainda, a parte requerente, no 

pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a parte ré condenada no 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além da 

verba advocatícia ao advogado do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, 

do CPC e, considerando-se o trabalho por ele realizado, fixo em 15 % 

sobre o valor da condenação.3.3. Intime-se o Estado de Mato Grosso para 

as providências que entender cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91885 Nr: 5775-24.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR, GILBERT 

ROCHA PRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME, 

ANE KARINE CALLAI, JULIANA CALLAI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

309/314 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108818 Nr: 3270-89.2015.811.0045

 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: GLEIDISON FORTE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:16.846-A OAB/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 27,00 (vinte e sete reais), referentes ao 

contrato nº 50601472135, restando confirmada a decisão liminar 

anteriormente concedida, bem como extinto o processo com resolução do 

seu mérito.3.2. CONDENO, ainda, a parte requerente, no pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado 

de Mato Grosso.3.3. Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, considerando que os litigantes 

foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) condeno cada qual no 

pagamento de metade (50%) das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, em igual proporção, que nos termos do artigo 

85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, vedada a 

compensação. Contudo, por ser a parte requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, aplico o disposto no artigo 98, §3º do CPC, 

ficando o mesmo sob condição suspensiva de exigibilidade.3.4. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis.3.5. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se com o necessário para a 

cobrança das custas e despesas processuais e, após, remetam-se os 

autos ao arquivo, caso nada mais seja requerido. 3.6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 144447 Nr: 5910-94.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Vistos.

1. Mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

2. Cumpra-se o item 4 da decisão de f. 59.

3. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Intimação do requerido:"intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de preclusão.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002442-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002442-08.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de deficiência, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

do requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

como perito, para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 29/08/2018, a partir das 13h00min., 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004394-22.2017.8.11.0045

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:

JARBAS SILVA CAXIAS (REQUERIDO)

 

INTIMO parte autora acerca da juntada do mandado cumprido pelo Sr. 

Oficial de Justiça, bem como para se manifestar, no prazo legal, acerca do 

pedido de complementação de diligência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. A. D. S. (REQUERENTE)

SIMONE APARECIDA ALVES RODRIGUES PIRES (REQUERENTE)

C. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000479-28.2018.8.11.0045. Ante o teor da petição e 

documentos acostados ao ID n.º 13950865, ACOLHO a justificativa 

apresentada pela parte autora, visto estar caracterizado o justo motivo – 

impossibilidade de comparecimento do advogado constituído à audiência 

designada [art. 362, inciso II do Código de Processo Civil]. Diante disto, 

REDESIGNO a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de setembro de 2018, às 15horas. Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste e 

tome ciência acerca da realização da audiência. Cumpra-se a decisão 

acostada ao ID n.º 13720605. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002842-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO)

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR KELLERMANN DA ROCHA (EXECUTADO)

JOSE KELERMANN ROCHA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas/taxas para distribuição da carta precatória expedida no ID. 

12285459 ou comprove a distribuição da mesma.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98594 Nr: 4869-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cotejando o manancial informativo encartado aos autos, deduz-se que, 

fruto de equívoco, ocasionado pelo excesso de trabalho, fora prolatada 

decisão que deliberou por homologar a transação civil e suspender o feito. 

Ocorre que, revendo detidamente o feito, verifica-se que também por 

equívoco material, a advogada dos exequentes lançou na petição que 

instrumentaliza o acordo o código do presente processo. Porém, do 

confronto dos demais dados lançados na petição e dos termos 

entabulados, verifica-se que o acordo é referente aos autos do processo 

cód 98595, que possui o mesmo polo ativo, mas o polo passivo diverso da 

presente ação. Diante disto, RECONSIDERO a decisão acostada à fl. 78 e 

DETERMINO o prosseguimento do feito. PROMOVA-SE o 

desentranhamento da petição acostada às fls. 75/76 e, após, promova-se 

a sua juntada nos autos do processo cód 98595. De igual modo, 

verifica-se que a petição acostada à fl. 74, não obstante ter sido lançado 

em seu cabeçalho o código do presente feito, se refere aos autos da ação 

cód 98595. Assim, PROMOVA-SE o seu desentranhamento e, após, 

promova-se a sua juntada nos autos do processo cód 98595. Tomando-se 

em consideração que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, 

DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 838 do CPC, devendo ser procedida a 

intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora.Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de 

penhora, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 dias, 

promova o andamento no processo. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004518-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. /. M. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1004518-39.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 

4.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Reconhecimento / 

Dissolução]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JESSICA CRISTINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CARLOS FERNANDO 

MAXIMO Pessoa(s) a ser(em) Citada(s) REQUERIDO: CARLOS FERNANDO 

MAXIMO, brasileiro, inscrito no CPF nº 054.045.221-19, filho de José Jango 

Máximo e Ednéia Salina, atualmente em local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça contestação. RESUMO 

DA INICIAL: "A requerente e o requerido conviveram em união estável 

constituindo verdadeira unidade familiar por 02(dois) anos, estando 

separados de fato há aproximadamente 02(dois) meses, sem possibilidade 

de reconciliação. Na constancia da união adveio o nascimento de 01(um) 

filho, J.G.D.S.M, menor de idade. Declara a parte autora que não há bens e 

dívidas a serem partilhadas. Deste modo, a requerente deseja regularizar 

a situação de fato consolidada, definindo guarda, alimentos e dívidas a 

serem partilhadas. Propõe a autora a guarda unilateral em favor da 

genitora, fixar alimentos no importe de 39,77%(trinta e nove vírgula setenta 

e sete por cento) do salário mínimo vigente, além de 50%(cinquenta por 

cento) de despesas extras, Declara a parte autora que não há bens e 

dividas a serem partilhadas." Despacho/Decisão: 1. Dos 

Alimentos.Partindo da premissa de que a prestação alimentar deve ser 

arbitrada de acordo com a instituição de liame de proporcionalidade, 

traçado entre a necessidade de quem postula e o exame das condições 

econômico-financeiras de quem é chamado a prestá-la [art. 1.694, § 1.º do 

Código Civil], dado à demonstração da necessidade do infante em 

auferir/receber alimentos e tomando-se em consideração que não 

subsistem evidências que tenham o condão de atestar a exata 

quantificação dos rendimentos e comprometimento econômico-financeiro 

do requerido, considero que, ao menos por ora, os alimentos provisórios 

devam ser fixados na proporção de 30% do valor do salário mínimo, 

patamar que melhor se adapta as condições econômicas que o requerido 

desfruta e as necessidades do alimentado.2. Da Guarda.Com efeito, como 

forma de concretizar a aplicação do princípio da prevalência e da 

preservação dos interesses da criança e do adolescente [art. 203, inciso 

I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 6.º da Lei n.º 

8.069/1990] deflui-se, por inferência racional, que o menor deve ser criado 

no ambiente que melhor assegure o bem-estar físico, psicológico e 

espiritual. Alterações drásticas na guarda de menor devem ser evitadas, 

visto que, como regra, são prejudiciais à criança, na medida em que 

acarretam modificação da rotina de vida e de seus referenciais e podem 

originar transtornos emocionais e/ou traumas psicológico, decorrentes da 

inserção em meio ao qual não está acostumada a conviver.Isso significa 

dizer, por força de proposição lógica, que, sem a demonstração de fato 

novo superveniente, relevante e grave, hábil a comprovar que o menor se 

encontra em situação de risco, não se mostra prudente realizar a 

modificação da guarda.Segundo os informes produzidos no processo, é 

possível divisar que subsistem evidências concretas que demonstram que 

a requerente possui a guarda de fato do menor desde o término do 

relacionamento do casal. Esta circunstância caracteriza a plausibilidade do 

direito (‘fumus boni iuris’).Portanto, diante desta perspectiva:a) com lastro 

no conteúdo normativo do art. 1.694 e do art. 1.695, ambos do Código Civil 

c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento de 

tutela de urgência, para o fim de Fixar os alimentos provisórios, devidos 

pelo requerido ao menor, na proporção equivalente a 30% do valor do 

salário mínimo, contabilizados a partir da data da citação;b) Determino a 

guarda provisória, por prazo indeterminado, do menor João Gabriel da 

Silva Máximo, em favor da requerente Jessica Cristina da Silva, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 33, § 2.º e art. 35, ambos da Lei 

n.º 8.069/1990.Intime-se a requerente. A ausência injustificada do autor a 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo [art. 7.º da 

Lei n.º 5.478/1968].Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 

15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência. A ausência injustificada do réu à 

audiência e a falta de apresentação de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática formulada na petição inicial 

[art. 7.º da Lei n.º 5.478/1968].Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita.O processo deverá tramitar em segredo de 

justiça [art. 189, inciso II do Código de Processo Civil].Intimem-se. 

ADVERTÊNCIA: 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, 

JULIANA BORGES, digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de julho de 2018 

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001878-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMIL TEIXEIRA DIAS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1001878-29.2017.8.11.0045. Com efeito, o benefício 

assistencial conferido ao idoso e ao deficiente físico, previsto no art. 203, 

inciso V da CRFB/88, e que corresponde à garantia do pagamento de um 

salário mínimo ao indivíduo, é assegurado a todos aqueles que 

preencherem as seguintes condições: a) tiverem implementado a idade de 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, para o idoso não deficiente, ou 

aquele que for portador de deficiência [art. 34 da Lei n.º 10.741/2003]; b) 

desfrutarem de renda familiar ‘per capita’ inferior a ¼ do salário mínimo 

[art. 20, § 3.º da Lei n.º 8.742/1993]; c) não estar vinculado a nenhum 

regime de previdência social; e d) não receber benefício de espécie 

alguma, salvo o de assistência médica [art. 20, § 4.º da Lei n.º 

8.742/1993]. D’outra banda, cotejando o manancial probatório encartado 

nos autos, observa-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se averiguou ser 

portadora de moléstia grave. Do acervo informativo extrai-se, também, 

que, principalmente por que é portadora desta moléstia, a requerente 

ostenta capacidade laborativa extremamente prejudicada, já que a 

condição física que ostenta, ao que tudo indica, a impede de desenvolver 

qualquer atividade laboral (ID n.º 9215681). Segundo os informes 

produzidos no processo, é possível divisar que a renda familiar se origina, 

única e exclusivamente, das atividades laborais executadas pelo neto e 

pelo esposo da requerente (ID n.º 12814131) — o quê conduz à 

conclusão inexorável de que, não obstante a renda familiar ‘per capita’ 

exceda, ainda que em pequena extensão, o paradigma estabelecido na 

norma, é caso de deferimento da tutela de urgência. Sobretudo, porque a 

requerente faz uso periódico de medicação, sendo que as condições 

sociais e financeiras que a unidade familiar apresenta autorizam a 

concessão do benefício do amparo assistencial, máxime porque a não 

concessão do benefício acarretará, sem sombra de dúvidas, na privação 

da requerente ao acesso a condições dignas de sobrevivência e na 

inserção da entidade familiar em contexto de penúria. Por conseguinte, a 

princípio, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado (‘fumus 

boni iuris’). De outro viés, creio que a 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 à 

concessão do benefício previdenciário pleiteado — ‘periculum in mora’. É 

que, o benefício previdenciário perseguido tem jaez eminentemente 

alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade familiar que faz parte 

integrante, dela dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, 

para o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

que tome as providências necessárias no sentido de proceder à 

implantação do benefício previdenciário consistente no amparo 

assistencial à requerente, no valor correspondente a 01 (um) salário 

mínimo, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias. Considerando-se 

que as partes não apresentaram impugnação ao laudo pericial médico (ID 

n.º 9236713 e ID n.º 9798097), 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. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do laudo 

socioeconômico [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil/2015], bem 

como indiquem outras provas que pretendem produzir, especificando, de 

forma fundamentada, a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003737-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

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:

SEBASTIAO REGO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003737-80.2017.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (ID n.º 9986760, págs. 1 a 4) e que 

o requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, 

deixou de efetivar a liquidação da dívida (ID n.º 9986771, págs. 1 a 3). 

Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo Gol 1.0 8V G4 

Trend, marca Volkswagen, ano/modelo 2012/2013, placa OBJ-2038, 

chassi 9BWAA05W8DP077698, Renavam n.º 00493957588, em nome de 

Sebastião Rego Silva. Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de 

depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira 

requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu 

para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

medida liminar, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento 

integral da dívida, que deve compreender o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 

2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência 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 11 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004460-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL APARECIDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004460-36.2016.8.11.0045. Cotejando o manancial 

informativo encartado aos autos, deduz-se que, fruto de um lapso, 

ocasionado pelo excesso de trabalho, não foi analisado o pedido de 

assistência judiciária gratuita, formulado pela requerida na contestação. 

Diante disto, Concedo à requerida o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Expeça-se ofício à Comarca de Nova Mutum/MT, a ser instruído 

com cópia da presente decisão, com o objetivo de aditar a carta precatória 

expedida, registrando-se que a requerida postula sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita. Cumpra-se a decisão acostada ao ID n.º 

13797648. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000601-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO ROSARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000601-75.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

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 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi mantido até 04/10/2016 (evento 

nº 4909551 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por 

profissional da área médica e devidamente habilitado para o desempenho 

de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador de moléstia 

grave, e que está inapto ao exercício de sua atividade laboral, conforme 

demonstra o Laudo Pericial encartado no evento nº 12343360. Logo, 

nesse influxo de ideias, 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 

que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

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 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 rapidamente, 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 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 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 Caetano Rosario dos Santos, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa 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]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Não 

havendo mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003410-38.2017.8.11.0045

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:

VILDREX MT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003410-38.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em 

desfavor de Vildrex MT Comércio de Materiais para Construção Ltda-ME. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É sucinto relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando 

a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não ultimada a citação da ré [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu mérito. Custas 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 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.: 151856 Nr: 986-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BOCCI ROMUALDO - 

OAB:14.804-B/MT

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a Denúncia de fls. 02/04, para P R O N U 

N C I A R o acusado JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA, 

qualificado nos autos, como incurso no delito descrito no artigo 121, § 2º, 

inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e de 

consequência, determino que os autos sejam submetidos a apreciação e 

julgamento pelo Soberano Conselho de Sentença, por força do 

preconizado no artigo 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.Quanto 

ao crime de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei nº 10.826/03), 

constante na capitulação penal da denúncia, o membro do Ministério 

Público, por ocasião dos memoriais finais escritos, informou que houve 

erro material da sua inclusão, o que se coaduna com a descrição fática da 

peça exordial acusatória.Tendo em vista que o acusado permaneceu 

preso durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos 

autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte 

integrante da presente decisão, mantenho-o preso no caso de eventual 

recurso. P.R.I.Transitada em Julgado, certifique-se, e após, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 422 do Código de Processo Penal.Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CRISTYAN DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001726-44.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001748-05.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA LOPES AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001734-21.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANAINA SOARES DE MATOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001705-68.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 9 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAWID EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001697-91.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIS FURIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000106-65.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: CASSIO LUIS FURIM 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por CASSIO LUÍS FURIM em face de OI S/A. Como é de amplo 

conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. 

A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do 

Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, 

Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal 

Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela 

na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos 

respectivos credores no processo de recuperação judicial, através da 

habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub 

judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação 

de seu crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 

10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste 

processo de execução para recebimento do crédito expresso na 

sentença proferida nos presentes. Ademais, em se tratando do rito 

adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é 

incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 

4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade 

processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no 

Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no 

que se refere à suspensão da execução em face de devedor em 

recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação 

foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 

2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em recuperação 

judicial, não há como prosseguir a execução individual, devendo o credor 

habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de preterimento do concurso 

de credores. Diante do conteúdo do enunciado, deve o cumprimento da 

sentença ser extinto pela impossibilidade do prosseguimento nos Juizados 

e fora do juízo universal. Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO 

EMENTA - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO 

FEITO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, 

DO FONAJE. Tratando-se de crédito proveniente de responsabilidade civil 

por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, 

é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de 

recuperação da empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado 

nº 51 do FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento 

de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 10 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CRISTYAN DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001723-89.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010993-57.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/08/2018 às 16:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002464-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASUSTEK COMPUTADORES COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO OAB - BA16021 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002464-03.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VALTER ROCHA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS, ASUSTEK COMPUTADORES COMERCIAL LTDA - ME, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. Intime-se a requerida 

quanto à petição de id. 11543347. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-85.2013.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO NORONHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010683-85.2013.8.11.0045 REQUERENTE: PAULINHO 

NORONHA DE FREITAS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se as partes 

quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o 

prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de 

praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010138-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ARNALDO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010138-10.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ELIANE ARNALDO 

DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Considerando certidão 

de id. 10793984, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias. Ao contador judicial para verificar o valor das taxas e 

custas judiciais. Com o valor, intime-se o reclamante para efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias. Não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária, encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo 

com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. Lucas 

do Rio Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000650-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA QUINZANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILOA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZA CORDEIRO SONEGO OAB - MT20210/O (ADVOGADO)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000650-19.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: KARLA PATRICIA QUINZANI 

EXECUTADO: ILOA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. Vistos. 

Trata-se de impugnação cumprimento de sentença apresentado por IET- 

Empreendimentos Turísticos LTDA em face de Karla Patricia Quinzani, 

argumentando que a empresa está em recuperação judicial, portanto 

impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença. Pois Bem. 

Ressai dos autos que a executada está em recuperação judicial nos autos 

nº 0700818-56.2016.8.02.0053 -, da 1ª Vara Cível - Especializada em 

Falência, Recuperação Judicial da Comarca de São Miguel dos Campos 

-AL, atualmente aguardando a aprovação da Assembleia Geral de 

Credores. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na data do 

pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos 

credores no processo de recuperação judicial, através da habilitação de 

seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", 

portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação de seu 

crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei 

n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste processo 

de execução para recebimento do crédito expresso na sentença proferida 

nos presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 

disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença ser extinto pela 

impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. 

Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO 

INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, Acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e 

consequentemente EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Expeça-se certidão de crédito e entregue para a 

exequente, para que possa habilitar-se na ação de recuperação judicial. 

Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (EXEQUENTE)

HEMELLY BURATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FELICIO (EXECUTADO)

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para informar o endereço do executado 
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ou outro requerimento que entenda pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON JOSE SANTOS DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010227-33.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A EXECUTADO: ANILTON JOSE SANTOS DE MELO Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 4.442,90 (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e dois reais centavos), conforme cálculo no Id. 

11401339. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COSMO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO AUGUSTO FIER OAB - PR86530 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCMAX LOCADORA E PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCAO 

CIVIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/08/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004492-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004492-07.2017.8.11.0045. Vistos. Expeça-se o alvará para 

levantamento dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SABRINA BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002009-04.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VALERIA SABRINA 

BARBOSA FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que 

apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 10149285), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 

10392262), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do 

NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003567-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JULIANA 

RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que depossitasse 

em cartório o comprovante originar de negativação (ID 10681177), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 

11509265), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do 

NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003920-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003920-51.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RENNAN DE 

BARROS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 
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ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004448-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RAFAEL DOS SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004448-85.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDO 

RAFAEL DOS SANTOS AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-71.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FAVERZANI SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010143-71.2012.8.11.0045 REQUERENTE: SABRINA 

FAVERZANI SCHERER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo requerido, 

arquive-se com as advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003441-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IRENE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como cópia legível dos documentos pessoais do autor, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003596-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003596-61.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ ROBERTO 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. O requerente 

apresentou no id comprovante de endereço tendo como titular a BRF, bem 

como a carteira de trabalho registrada pela referida empresa, no entanto 

não comprovou que de fato reside nos imóveis cedidos pela empresa. 

Dessa forma, intime-se o reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer cópia do contrato de cessão do imóvel. Tal medida se mostra 

necessária, pois tem sido protocolado um número elevado de ações tendo 

como titular do comprovante de endereço a BRF. Após, tornem conclusos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003761-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUBRO SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003761-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDEUBRO SANTOS 

BISPO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em 

decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 07 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003797-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BONFIM MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003797-53.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BONFIM MARQUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente 

lançado pelo reclamado. Em análise dos autos observo que a empresa 

reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito 

(IDs 10612171 e 10612169). É evidente, portanto, que o reclamado se 

incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003791-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ANDRADE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003791-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JAILSON ANDRADE 

MONTEIRO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Aduz a parte requerente que teve 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito (ID 11237105). A reclamante, visando arquivar o processo, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 11518404). É evidente, 

portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do 

contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Em sede de pedido 

contraposto, a parte requerida pede a condenação ao pagamento dos 

débitos em aberto, no montante de R$ 389,26, acrescidos de juros e 

correção monetária. Diante dos documentos apresentados (contrato e 

faturas) e o fato da parte autora não ter comprovado o pagamento da 

dívida, vislumbro que ficou demonstrado nos autos que a parte requerente 

deve à requerida, o valor pleiteado. Sobre referido valor deverá incidir 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação. Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial; b) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contrapostos para: b.1) 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 389,26, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação. b.2) CONDENAR a parte 

autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003125-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA FARIAS LOBO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003125-45.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA LUIZA 

FARIAS LOBO REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Aduz a parte requerente que teve 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito (ID 11276621). É evidente, portanto, que o reclamado se 

incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 133248 Nr: 7446-77.2016.811.0045

 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: ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENA MENEZES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMA SANTANA DE 

OLIVEIRA PENHA - OAB:21668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS ANTÔNIO MENDES - OAB:11341-A

 Vistos.

Em atenção ao ofício nº 28/1018-1ºPJCrim, redesigno audiência de 

instrução para o dia 04 de setembro de 2018, às 15h30min.

Ciência às partes, nos termos da decisão de fls. 38 - a numerar.

As providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 136095 Nr: 1188-17.2017.811.0045

 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: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 Vistos.

Em atenção ao ofício nº 28/1018-1ºPJCrim, redesigno audiência de 

instrução para o dia 04 de setembro de 2018, às 15h00min.

Ciência às partes, nos termos da decisão de fls. 27 - a numerar.

As providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002257-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO N.º 1002257-33.2018.8.11.0045 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERENTE: 

RENATA RECKZIEGEL REPRESENTANTE: MENO JOSÉ RECKZIEGEL 

REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE VISTOS. RENATA RECKZIEGEL, por seu representante MENO 

JOSÉ RECKZIEGEL, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA em face do MUNICÍPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

seja determinado aos requeridos o fornecimento de acompanhamento por 

equipe multidisciplinar, tratamento domiciliar (Home Care) à beneficiada da 

ação em razão de sua situação peculiar de saúde e da sua impossibilidade 

financeira de arcar com o custeio do referido tratamento. Verifica-se dos 

autos, que os requeridos apresentaram contestações nos eventos de ID 

n° 13908393 e 13957037. O Município de Lucas do Rio Verde/MT (ID n.° 

13908393) suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não ser 

responsável pelo fornecimento do procedimento pleiteado pela parte 

requerente, asseverando que tal provimento é dever do Estado do Mato 

Grosso. No mérito, requereu a improcedência da ação. Por seu turno, o 

Estado do Mato Grosso (ID n.° 13957037) alega em preliminar a ausência 

de interesse processual, pontuando que a pretensão da Requerente versa 

sobre direito individual, o que compromete os recursos públicos 

destinados à realização da saúde pública (direito social), em detrimento de 

um interesse particular da Autora. No mérito, requereu a improcedência da 

demanda. A Requerente manifestou-se no evento de ID n° 14023746, 

informando o descumprimento da liminar parcialmente concedida, 

requerendo que sejam tomadas as medidas cabíveis ao cumprimento da 

determinação inobservada (ID n° 13806443), bem como a execução de 
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multa pelo descumprimento. É o relato necessário. Decido. Em relação ao 

pedido de execução da multa pelo descumprimento da determinação 

judicial, imperioso destacar, que multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) fora imposta objetivando o cumprimento da liminar, contudo, não 

foram fornecidos os serviços necessários ao tratamento da requerente, 

serviços estes que já haviam sidos disponibilizados pelo Município, 

conforme documento constante dos autos, qual seja, Ofício n° 

126/2018/SMS (ID n° 13665555). Assim, considerando que a pretensão 

almejada poderá ser alcançada mediante bloqueio de valores para o 

custeio do tratamento assistencial pleiteado, a execução da multa 

acarretará maior onerosidade ao erário público. Portanto, em atenção ao 

princípio da menor onerosidade ao erário público, indefiro o pedido de 

multa requerido no evento de ID n° 14023746 – p. 02. Nesse passo, 

considerando a que a parte requerida não cumpriu a decisão liminar 

concedida, visando o tratamento já disponibilizado (ID n.° 13665555), com 

a adequação à indicação médica (ID n° 13665408), e, que o estado de 

saúde da requerente pode se agravar com a demora quanto ao 

fornecimento da assistência necessária, imperioso se faz tomada de 

medidas necessárias ao cumprimento da determinação liminar concedida. 

Destarte, visando evitar o agravamento do quadro clínico da autora, resta 

o fornecimento do tratamento por empresa especializada, a ser custeado 

pela parte requerida, sob pena de bloqueio de valores. Posto isso, ordeno 

o seguinte: a) Intime-se a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente ao Juízo 03 (três) orçamentos de empresas que forneçam 

o atendimento domiciliar em relação aos seguintes serviços: profissional 

técnico de enfermagem de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e 

vespertino; Enfermeiro a cada 15 (quinze) dias; Visita médica mensal; 05 

(cinco) sessões de fisioterapia por semana, 01 (um) atendimento 

(semanal) com fonoaudiólogo e 01 (uma) sessão (semanal) com 

psicólogo. b) Sem prejuízo, determino nova intimação do Município para 

que este cumpra a decisão liminar oferecendo os serviços, que já haviam 

sidos disponibilizados a requerente,conforme documento constante dos 

autos, qual seja, Ofício n° 126/2018/SMS (ID n° 13665555), no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de bloqueio de valor das contas do Município 

suficiente para que o tratamento seja custeado por outra unidade 

especializada. c) Do mesmo modo seja intimado o Estado, para que 

cumpra a liminar concedida sob pena de bloqueio de valor suficiente para 

que o tratamento seja custeado por outra unidade especializada, no prazo 

de 10(dez) dias. d) Certifique-se o decurso de prazo para o cumprimento 

da liminar pelos requeridos. e) Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002206-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ALBERTO BATTISTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JUNIOR LIESBINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002206-22.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ILDO ALBERTO BATTISTI EXECUTADO: IVAN JUNIOR 

LIESBINSKI Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, 

POR QUANTIA CERTA, entre as partes acima especificada Cite-se o 

executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, conforme demonstrativo de calculo anexo a presente execução, 

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 a intimação do (a) 

executado (a) (art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, conforme item "c", da petição inicial, salvo se 

outros forem indicados pelo executado (a) 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). Caso não seja 

encontrado o executado, deverá arrestar-lhe os créditos que o executado 

possui, conforme requerido no item "c", da petição inicial, procedendo o 

oficial de justiça, conforme determina o art. 830 e seus incisos do CPC. 

Consigne no mandado que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do mandado de citação, para opor 

embargos, a teor do que dispõe o art. 915 do CPC. Defiro os pedidos dos 

itens "e ao g" da petição inicial (certidão premonitória, protesto do titulo 

executado e intimação dos advogados da exequente), expeça-se o 

necessário para o seu cumprimento. Defiro ainda o pedido de prioridade 

de tramitação, por ser pessoa idosa, anote-se. 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). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002432-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (EXEQUENTE)

ELISA MELO JORGE DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO LUIZ BARP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002432-27.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ALEXANDRE CORREA FERNANDES, ELISA MELO JORGE DA 

CUNHA EXECUTADO: ELEANDRO LUIZ BARP Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, POR QUANTIA CERTA, entre as 

partes acima especificada Cite-se o executado para pagar o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo de 

calculo anexo a presente execução, 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 a intimação do (a) executado (a) (art. 829, § 1º do 

CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado (a) 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). Caso não seja 

encontrado o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

o pagamento da divida, procedendo conforme determina o art. 830 e seus 

incisos do CPC. Consigne no mandado que o executado terá o prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, para 

opor embargos, a teor do que dispõe o art. 915 do CPC. Defiro os pedidos 

dos itens "g" da petição inicial (inclusão do executado em cadastro de 

inadimplente, conforme art. 782, inciso 3°, do CPC) expeça-se o 

necessário para o seu cumprimento. Defiro ainda o pedido de gratuidade 

de justiça, face aos documentos anexados a inicial (IRPF do anos de 

2017). 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). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002397-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CEZAR EBERLE (EXECUTADO)

MARCIO EBERLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002397-67.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA 

EXECUTADO: MARCIO EBERLE, EDER CEZAR EBERLE Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, POR QUANTIA CERTA, entre 

as partes acima especificada Citem-se os executados para pagarem o 

débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo de calculo anexo a presente execução, 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 a intimação do (a) executado 

(a) (art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado (a) 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). Caso não sejam encontrados os executados, arrestar-lhe-ão tantos 

bens quantos bastem para o pagamento da dívida, procedendo conforme 

determina o art. 830 e seus incisos do CPC. Consigne no mandado que o 

executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos 

autos do mandado de citação, para opor embargos, a teor do que dispõe o 

art. 915 do CPC. Defiro os pedidos dos itens "f" da petição inicial (emissão 

de certidão premonitória), expeça-se o necessário para o seu 

cumprimento. Indefiro o pedido de arresto cautelar inaudita altera pars, 

considerando que não foi demonstrado que o avalista também não possui 

condições de pagamento da divida, bem como a tramitação em segredo de 

justiça. 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). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35473 Nr: 523-45.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, OSVALDINA 

VALCANAIA, SERGIO PAULO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA 

VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 VISTOS.

Pois bem, considerando o disposto no art. 3º, § 3º, do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 

09h30h, nos termos do que determina a Ordem de Serviço n.º 

01-2016-CEJUSC.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Restando esta infrutífera a conciliação, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) da 

realização do ato conciliatório.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34887 Nr: 226-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, SERGIO PAULO 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 VISTOS.

Pois bem, considerando o disposto no art. 3º, § 3º, do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 

10h00h, nos termos do que determina a Ordem de Serviço n.º 

01-2016-CEJUSC.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Restando esta infrutífera a conciliação, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) da 

realização do ato conciliatório.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41534 Nr: 1841-29.2011.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL, RFFCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - 

OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO 

LIMINAR proposta por VANESSA GOMES DUARTE TEIXEIRA FERRAZ em 

face de CINTA LIPO E REGIONAL FACTORING FOMENTO COM. LTDA.

Alega a autora ter adquirido uma cinta lipo de uma vendedora autônoma, 

representante da ré Cinta Lipo, nesta cidade, pelo valor de R$ 640,00 

(seiscentos e quarenta reais), como forma de pagamento a ré emitiu cinco 

cheques do Banco do Brasil, cada um no valor de R$ 128,00, cheques de 

nrs. 850068 a 72.

Diz que após a compensação do primeiro cheque, tentou entrar em 

contato com a vendedora, já que o produto não correspondia ao que fora 

oferecido, mas não obteve êxito, por isso sustou os quatro cheques 

restantes, por desacordo comercial.

Que em outubro de 2010, ao tentar aumentar o limite de seu cartão de 

crédito, tomou conhecimento de que seu nome estava protestado junto ao 

Serasa, pela empresa Regional Factoring, mas entrando em contato com a 

empresa, esta lhe informou que não havia cheque pendente e seu 

estabelecimento, assim pretende retirar o seu nome do Serasa, 

consignando o pagamento do valor de R$ 128,00, referente ao cheque 

número 850069.

Instruiu a inicial com os documentos de pp. 08/20.

Decisão de p. 21, foi recebida a inicial, deferindo o pedido de depósito do 

valor devido na conta judicial, ordenando a citação dos requeridos.

O autor requereu a apreciação da liminar (pp. 22).

A liminar foi deferida determinando a retirada do nome da autora do 

Serasa (pp. 23/24).

Foi juntado o comprovante de depósito do montante devido (p. 26).

 A p. 30, consta oficio do Serasa informação a exclusão da restrição.

A requerida Regional Factoring Fomento não foi encontrada para citação 

(p. 47/verso) e em pesquisas realizadas não conseguiram localizar o novo 

endereço da referida requerida, tendo sido deferido o pedido de citação 

por meio de edital (p. 50/54).

Assim as requerida foram citadas, por meio de edital (p. 55 e p. 28), tendo 

certificado o decurso de prazo para apresentar defesa (p. 56).

Nomeado curador a lide este apresentou defesa, alegando em preliminar a 

nulidade da citação e no mérito apresentou defesa por negativa geral (pp. 

58/65).
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A autora, por meio da Defensoria Pública apresentou impugnação 

requerendo a procedência da ação.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Em razão da natureza da discussão, estritamente de direito, é 

desnecessário conduzir o processo ao termo final da instrução, mesmo 

porque a lei permite que o magistrado profira a sentença se o processo 

estiver pronto, na forma do artigo 355 do NCPC.

PRELIMINAR

 A Preliminar de nulidade da citação não merece acolhimento, eis que foi 

tentada a localização da empresa, contudo não se obteve êxito, conforme 

se vê das pesquisas realizadas as pp. 50/54, restando esgotados todos 

os meios para localização.

DO MÉRITO

 As situações que autorizam ao pagamento por consignação são: injusta 

recusa do credor; inércia do credor (quando a dívida é quesível); credor 

incapaz, desconhecido, ausente ou em local desconhecido ou inacessível; 

dúvida quanto à titularidade do crédito; litígio sobre o objeto do pagamento; 

concurso de preferência e outras hipóteses previstas em leis específicas.

Considerando que no caso, trata-se de credor que precipuamente não foi 

encontrado, e considerando que inexiste vício sobre o feito, a procedência 

da ação se impõe.

Em análise detida dos autos verifico que os documentos que instruíram a 

exordial são suficientes para convencer este Juízo de que o autor estava 

em débito com a parte ré, face ao protesto do valor e inserção de seu 

nome pela requerida no cadastro do SERASA, documentos de pp. 16.

Portanto, merece acolhimento o pedido inicial, eis que a autora ao efetuar o 

depósito da quantia se desobrigou da dívida, p. 26.

O § 2º do art. 539 do CPC dispõe:

Decorrido o prazo do §1º, contado do retorno do aviso de recebimento, 

sem a manifestação de recusa, considerar-se- á o devedor liberado da 

obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

Nessa linha de raciocínio Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery comentam:

Força de pagamento. O depósito da importância correspondente ao débito 

tem força de pagamento, conquanto seja efetivado na forma e no prazo da 

lei.

Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE a ação de consignação 

em pagamento proposta por VANESSA GOMES DUARTE TEIXEIRA 

FERRAZ contra CINTA LIPO E REGIONAL FACTORING FOMENTO COM. 

LTDA, para declarar a quitação da dívida da autora para com as 

requeridas. E, em consequência extinto o feito com resolução de mérito 

nos termos do art. 487, I do NCPC, tornando definitiva a liminar de p. 23/24, 

cancelando a restrição em nome da autora no SERASA em definitivo.

 Condeno as requeridas nas custas processuais e honorários 

advocatícios, este no valor que arbitro, de R$ 500,00 (quinhentos reais).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1449-31.2007.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 113, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que o patrono do autor possui procuração nos autos 

(p. 07) e não houve a angularização da relação processual, pela 

inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Compulsando os autos verifico que não há restrições do veiculo junto ao 

Detran.

As Custas já foram recolhidas com a propositura da ação, p. 14.

Assim, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106759 Nr: 2210-81.2015.811.0045

 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: JOYCI PEREIRA JOAQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, DAIANY 

FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Diego Ciupak - 

OAB:21810/O, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:17826-A/MT, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - 

OAB:513/DF

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO originário do contrato 

n. º 2077935146, no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos). De consequência, CONDENO a Requerida ao pagamento do 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data.Ainda, CONCEDO A 

TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA para determinar a retirada do nome 

da Requerente do cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, conforme 

documento de p. 31, referente a restrição junto a requerida.Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que cumpra o determinado retirando imediatamente o 

nome da requerente do cadastro de inadimplentes.Por fim, condeno a 

Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no 

prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118499 Nr: 8695-97.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA SIMONE BARBOSA DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS originários dos 

contratos n. º 2050493141, 2052953168, respectivamente no valor de R$ 

833,59 (oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 

171,41 (cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos), 

confirmando a liminar concedida às pp. 21/22. De consequência, 

CONDENO a Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), 

incidentes a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

partir desta data.Condeno ainda a Requerida, ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por 

cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, 

em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106315 Nr: 1983-91.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO DE SOUSA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por SANDRO DE 

SOUSA REIS em face de CLARO S/A, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça 

gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Consigno que o credor, neste período, 

poderá exigir o cumprimento da obrigação se demonstrar que a situação 

de insuficiência de recursos da parte deixou de existir. Findo tal prazo, a 

obrigação se extinguirá.Por fim, diante da litigância de má-fé reconhecida 

contra a parte consumidora, imponho a multa de 5% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 81 do CPC.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo 

legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81912 Nr: 1190-60.2012.811.0045

 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: J.A. ZORZI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR negativa juntado à fl.84, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 145941 Nr: 6834-08.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA CAPOBIANCO JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA ABECHE ROCHA - 

OAB:PR/17999, PAULO EDSON FRANCO - OAB:29676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o pagamento feito pela parte autora foi feita de 

forma errada e 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83566 Nr: 3061-28.2012.811.0045

 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: TRAJANO JOSÉ DE SOUZA FILHO, HELLEN KARLA DE 

ALMENDA SOUZA, MILENE ALINE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN SECURITES COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte requerente pugna por aplicação de 

multa por desobediência da instituição financeira requerida, uma vez que o 

nome do Sr. Trajano José de Souza Filho ainda permanece negativo no 

sistema de informações do Banco Central.

Apresentou documentos às pp. 439/442.

Pois bem. Verifica-se dos autos que já fora fixada multa de em caso de 

descumprimento da ordem judicial, de acordo com a decisão encartada às 

pp. 426/427 dos autos.

No mais, ponderando que a informação negativa junto ao Banco Central 

traz prejuízo ao desenvolvimento de transações financeiras do 

requerente, e considerando ainda, que permanece a informação negativa 

junto ao Banco Central, em que pese as determinações judiciais acostadas 

às pp. 413 e 426/427, determino:

I - Intime-se a instituição financeira requerida, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a retirada da informação negativa em nome do 

Sr. Trajano José de Souza Filho junto ao Banco Central, referente ao 

contrato revisado na presente demanda (pp. 365/386), comprovando o 

cumprimento da determinação de pp. 413 e 426/427, sob pena de 

majoração da multa diária já fixada.

II - Após manifestação ou certificado o decurso do prazo in albis, voltem 

os autos conclusos para deliberação.

III - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9566 Nr: 961-18.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI, IVANETE GRANDI 

ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANE DE JESUS RIBEIRO - OAB:MT - 189.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Pois bem. O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece:Art. 797. 

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o 

concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que 

adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens 

penhorados.Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o 

mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de 

preferência.Assim, considerando que não há óbice a que mais de uma 

penhora incida sobre o mesmo imóvel, nos termos do dispositivo acima 

transcrito, e, para a satisfação do crédito executado, defiro o pedido de 

penhora do imóvel de propriedade do executado, sito na Rua Santa Rosa, 

n° 1189, quadra 75, lote 0001, Bairro Menino Deus (pp.164/165).No que 

tange ao pedido de reserva do valor remanescente oriundo da hasta 

pública a ser realizada no bojo dos autos em trâmite perante a Segunda 

Vara Cível desta Comarca (Código 18921), entendo que não merece 

deferimento, devendo o executado deve formular tal pedido junto àquele 

Juízo, para que entre na ordem de preferência na concorrência de 

credores a ser informada naqueles autos, nos termos dos artigos 908 e 

909, ambos do CPC. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, quanto à reserva de 

valores.Isso posto, determino:I - Expeça-se termo de penhora do bem 

imóvel indicado pelo exequente, nos limites da presente execução;II - 

Após, intime-se o executado, nos termos do art. 841 do CPC.III – 

Intimem-se, cumpra-se, às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 67 Nr: 21-63.1997.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSIEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS, WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

G.VILELA - OAB:MT/13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:MT/12.007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:MT/16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 

trâmite entre as partes acima identificadas.Verifica-se dos autos, que a 

parte exequente manifestou-se às pp. 279/281, pugnando por nomeação 

de curador especial ao executado Walmenir Cândido da Silva, citado por 

edital, bem como o prosseguimento da execução, com a realização de 

hasta pública do imóvel rural penhorado (pp. 271/272), eis que a 

propriedade do referido bem imóvel está em nome do executado Vanderlei 
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Santi (pp. 269/270).Pois bem. Considerando que o executado Walmenir 

Cândido da Silva fora citado por edital, consoante se vê às pp. 168 e 179, 

restando pendente a nomeação de curador especial e, em atenção ao que 

estabelece o art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curador especial do 

executado Walmenir Cândido da Silva, o Dr. Sérgio Alberto Botezini - 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle – NPJ. Em relação ao 

pedido de prosseguimento do feito, com realização de hasta pública do 

bem imóvel penhorado às pp. 271/272, considerando que não houve 

qualquer impugnação quanto à mencionada penhora e avaliação (pp. 

271/272), conforme certificado à p. 284 (a numerar), HOMOLOGO-O para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, defiro o 

pedido de prosseguimento da execução, conforme requerido pela parte 

exequente (pp. 279/281).Isso posto, determino a realização de hasta 

pública do imóvel rural registrado na matrícula 073 – CRI Lucas do Rio 

Verde/MT (p. 273/274), para tanto, nomeio como leiloeiro a Sra. Cirlei 

Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT, sob o nº 22, com endereço na Rua 02, nº 264, Lt. A, Qd. 07, 

Bairro Residencial JK, Cuiabá-MT e telefone (65) 9942-1565, 9626-9027 e 

3664-4501, que deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo[...]. 

Por fim, intime-se o curador especial nomeado ao executado Walmenir 

Cândido da Silva, citado por edital (p. 168 e 179), para que apresente a 

defesa no prazo legal (art. 341, parágrafo único). Cumpra-se. Às 

providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35473 Nr: 523-45.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, OSVALDINA 

VALCANAIA, SERGIO PAULO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA 

VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 Defiro o pedido retro.

 Cumpra-se incialmente a reavaliação do bem penhorado (p. 52), 

intimando-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada das manifestações ou decorrido o prazo in albis, 

certifique-se e torne-me os autos para homologação do laudo de avaliação 

e posterior expedição de mandado de remoção.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34887 Nr: 226-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, SERGIO PAULO 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 Defiro o pedido retro.

 Cumpra-se incialmente a reavaliação dos bens penhorados (pp. 55/60), 

intimando-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada das manifestações ou decorrido o prazo in albis, 

certifique-se e torne-me os autos para homologação do laudo de avaliação 

e posterior expedição de mandado de remoção.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9725 Nr: 1101-52.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO - 

OAB:3539/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:4865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT- 4865, MARCELO 

GUSTAVO PINHEIRO POLONIO - OAB:7186-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 148. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 128583 Nr: 4856-30.2016.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA FID (FACULDADE DE DIAMANTINO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORANICE NEVES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:14449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97497 Nr: 3948-41.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B3 - COMERCIO DE GRÃOS LTDA EPP, CARLOS 

ALBERTO COZER, MARCELO MASSON MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO 

- OAB:OAB/MT 22135-B

 (...) SUSPENSO a audiência de instrução anteriormente designada.Desde 

já, INDEFIRO a oitiva do Sr. Marcelo Masson Moreti, arrolado pelos 

embargantes (p. 189), eis que é parte no presente processo, não 

podendo, portanto, ser inquirido como testemunha.Intimem-se os 

embargantes, através de seu patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovem nos autos o recolhimento das custas para a expedição e 

distribuição de Carta Precatória para a oitiva de sua única testemunha, Sr. 

Claudinei Carlos Pessatto, arrolada à p. 189, sob pena de preclusão da 

prova, eis que, conforme se vê do sistema APOLO (03.04.2018: 

Impulsionamento por certidão), intimado para tanto, mantiveram-se 

inertes.Decorrido o prazo in albis, ou comprovada a distribuição da 

respectiva Carta Precatória e designação de audiência no Juízo 

Deprecado, torne-me os autos conclusos para designação de audiência 

de instrução.Ainda, considerando a informação de que a testemunha da 

embargada, Sr. Rafael Verruck está residindo atualmente nesta Comarca 

(p. 210), oficie-se à Comarca de Porto Nacional/TO, requisitando a 

devolução da missiva de p. 201 independentemente de cumprimento. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32576 Nr: 2132-97.2009.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LANZONI, GILMARA SANTOS 

GUIMARÃES MOITINHO LANZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO Odair Aparecido Busiquia, OAB/MT 11564, PARA DEVOLVER 

OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA 
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E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117616 Nr: 8197-98.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR MARQUEZI - 

OAB:20.225-B, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Impulsiono os presentes autos com a juntada de proposta de pp. 544/548, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOALDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo n.º 1002757-02.2018.8.11.0045 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

REQUERENTE: JOALDO DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTO. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por JOALDO DOS SANTOS PEREIRA, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE. Narra a inicial que o requerente encontra-se internado na UTI do 

Hospital São Lucas, desde o dia 07/07/18 devido a um bloqueio ÁTRIO 

VENTRICULAR TOTAL POR MIOTOXIDADE, com uso crônico de cloroquina, 

necessitando com máxima urgência de implantação de marca-passo 

definitivo, sob risco de vida. Expõe ainda, que o procedimento para 

implantação do mar-passo definitivo já foi autorizado pela central de 

Regulação de Cuiabá e encaminhado a solicitação ao prestador do serviço 

(Hospital Geral Universitário), contudo, no momento não há vaga na 

unidade Coronariana e nem na UTI geral daquele nosocômio para a 

transferência do paciente para realização do procedimento. Discorre que 

conforme declaração médica anexada (doc. ID n.º 14098476) o paciente 

necessita de tratamento cirúrgico de emergência, sendo necessária sua 

transferência, COM URGÊNCIA, para uma unidade hospitalar que possua 

UTI, sob risco de vir a óbito. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, 

pugnou pelo deferimento de tutela liminar de urgência, a fim de compelir os 

requeridos a providenciarem de imediato e de forma solidária, os meios 

necessários para a transferência do Requerente com URGÊNCIA para UTI 

que possua UCO (Unidade Coronariana) para realização do procedimento 

de IMPLANTAÇÃO DE MARCA-PASSO DEFINITIVO, ou transferência para 

a UTI do Hospital Geral Universitário onde o procedimento já está 

autorizado. E ainda, disponibilização de todo o aparato necessário ao 

completo tratamento, englobando exames, medicamentos, órtese, prótese, 

cirurgia e tudo que seja necessário para o restabelecimento da saúde do 

Requerente, OU DISPONIBILIZE-A NA REDE PRIVADA DE SAÚDE, às 

custas dos requeridos, sob pena de sequestro da quantia para o custeio 

dos procedimentos médicos necessários. Com a inicial vieram os 

documentos de ID n° 14098476. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da 

presença dos requisitos próprios da tutela de urgência perseguida, nos 

termos do art. 300, do Novel Código de Processo Civil. O Relatório de 

Médico colacionado (doc. ID n.º 14098476 – pp. 05 e 07), evidencia a 

gravidade do estado de saúde do paciente Joaldo dos Santos Pereira e a 

necessidade de tratamento cirúrgico (Implantação de Marca-Passo 

Definitivo) de emergência e internação em UTI, conforme recomendação 

médica disposta pelo profissional que o assina, Dr. Jaderson Ferreira 

Severo (CRM – 5678), restando assim, atendidos os requisitos legais da 

tutela provisória. Ademais, para a averiguação da tutela específica 

pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140). Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Sendo o paciente, pessoa de parcos 

recursos, tanto que necessitou da intervenção da Defensoria Pública para 

ingressar em Juízo, bem como verifica-se que este encontra-se internado 

em unidade intensiva de tratamento do Hospital São Lucas – Fundação 

Luverdense, assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para o tratamento prescrito pelo médico que o 

acompanha. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por 

meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos 

os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso II. 

Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o 

legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação. Destarte, transparece inegável o 

direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar 

daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não 

ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, observa-se que o fumus boni iuris se 

consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal, que impôs ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, especificamente às 

crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos arts. 7º a 14, da Lei 

nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a verossimilhança das 

alegações estampadas na inicial. De outro lado, o periculum in mora é 

igualmente verificado, em face da temeridade da medida ser deferida 

somente ao final, mormente diante do risco de que, com a falta do 

tratamento, venha a se complicar o estado de saúde do 
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paciente/requerente, inclusive correndo risco de morte, caso não seja 

submetido ao tratamento adequado. Ademais, a inércia do requerido 

poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde 

do paciente, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela 

lei para a concessão da medida pleiteada. Embora não haja comprovação 

expressa da recusa do Estado em fornecer a vaga em UTI e tratamento 

cirúrgico (Implantação de Marca-Passo Definitivo), a negativa infere-se da 

própria narrativa do requerente na inicial que, certamente, não se valeria 

da tutela jurisdicional caso conseguisse seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: EMENTA: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

TRANSPORTE AÉREO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI– MULTA 

DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

DESRESPEITADO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 

COM EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 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. Contudo, o valor fixado a 

título de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial deve-se mostrar 

razoável e proporcional Na fixação dos honorários de sucumbência, há 

que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para seu serviço.” (TJ/MT, Ap 146012/2014, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, 

Publicado no DJE 16/04/2015). EMENTA: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

VAGA EM UTI – DEVER DO ESTADO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR - MULTA COMINATÓRIA – 

EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA MAIS EFICAZ – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. É inconteste o dever do Estado de promover 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do cidadão. A 

fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência de meios 

coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida.” (TJ/MT, 

ReeNec 106278/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013). 

Ressalvo, entretanto, que a medida ora deferida tem o condão de 

determinar aos requeridos que forneçam os meios necessários para que, 

como gestor do SUS, providenciem o que for necessário para o tratamento 

do paciente. Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, em consequência, determino que 

os requeridos disponibilizem VAGA PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE 

HOSPITALAR COM UTI que possua UCO (Unidade Coronariana) para 

realização do procedimento de IMPLANTAÇÃO DE MARCA-PASSO 

DEFINITIVO, ou, transferência para a UTI do Hospital Geral Universitário 

onde o procedimento já está autorizado (Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT), bem 

como todo o aparato necessário ao completo tratamento, englobando 

exames, medicamentos, órtese, prótese, cirurgia e tudo que seja 

necessário para o restabelecimento da saúde do paciente JOALDO DOS 

SANTOS PEREIRA, o qual se encontra internado no Hospital São Lucas – 

Fundação Luverdense, localizado nesta cidade, devendo ainda, 

transportá-lo em UTI terrestre ou área, em razão da gravidade de seu 

estado de saúde, tudo isso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

ou disponibilize-o na rede privada de saúde, à suas custas (Estado e 

Município), sob pena de bloqueio dos valores necessários para a 

realização do tratamento e transporte necessário. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Citem-se os requeridos, para, querendo, 

apresentarem defesa, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, arts. 183 e 335), 

sob pena de serem presumidas como verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na petição inicial (CPC, arts. 344 e 250, II). Defiro os benefícios 

da gratuidade da justiça. Anote-se. CUMPRA-SE COM A URGÊNCIA, 

SERVINDO A PRESENTE DE MANDADO E CARTA PRECATÓRIA. 

Remeta-se a presente decisão via FAX ou e-mail, solicitando-se urgência 

no cumprimento da medida pelo Juízo Deprecado. Intimem-se. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT 10 de julho de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003393-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LL AGROPECUARIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOBO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003393-02.2017.8.11.0045. 

EMBARGANTE: LL AGROPECUARIA LTDA - ME EMBARGADO: LUCIANO 

LOBO VISTO. Pois bem. Diante da natureza preponderantemente 

desconstitutiva dos embargos à execução, que tem por finalidade atacar a 

execução, entendo que o deferimento da denunciação à lide formulada 

pelo embargado, ora exequente no feito executivo associado, seria causa 

de tumulto processual indesejável, prologando demasiadamente o 

processo, sem nada contribuir para o deslinde da causa. Nesse passo, 

INDEFIRO a denunciação da lide dos cedentes José Messias de Faria, 

Vanilda Lopes da Silveira Faria e Inanimar Vitor da Costa, pois eventual 

direito de regresso deve ser proposto em demanda própria (art. 125, § 1º, 

do CPC), não sendo este o meio cabível para tal desiderato. Sem prejuízo, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 21 de agosto de 

2018, às 17h00min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência 

conciliatória no sistema PJE. Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, a fim de que para compareçam ao ato designado. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de julho de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001809-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LORAINE MARIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001809-60.2018 AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C 

GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS REQUERENTE: DEBORA 

LORAINE MARIANO SILVA REQUERIDO: SERGIO JOSÉ DA SILVA VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIREITO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS E ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR em que DEBORA LORAINE 

MARIANO SILVA, pleiteia a decretação do divórcio, partilha de bens e 

fixação de alimentos provisórios ao filho menor, em face de Maisy Beatriz 

Mariano Silva (23.03.2015). Aduz em breves linhas a Autora, que contraiu 

matrimônio com Requerido em 21.07.2007, pelo regime de comunhão 

parcial de bens, contudo, nos últimos anos, o casal não tem mais mantido 

uma boa relação de convívio, estando separados de fato, inexistindo 

possibilidade de reconciliação. Assim, requer a decretação do divórcio do 

casal, bem como propõe a partilha dos bens da seguinte forma: a) A 

Requerente fica com a TOTALIDADE do imóvel Rural descrito no item III.1 

(ID n° 13149628 – p. 03), correspondente ao valor de R$ 100mil, tendo em 

vista que, conforme o Contrato de Compra e Venda junto a Sólida 

Imobiliária, a mesma possuía 100% do urbano permutado, a qual se 

responsabiliza pelo pagamento de todas as parcelas da alienação 

fiduciária acima declinada, bem como por suas respectivas despesas 

relativas ao imóvel; b) A requerente recebe os moveis e utensílios Uma 

geladeira duplex no valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) 

A Requerente assume R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) em dividas que já 

se encontram em seu nome. d) O Requerido, recebe a TOTALIDADE do 

veículo descritos no item III.2 (ID n° 13149628 – p. 03), correspondente ao 

valor de R$35mil; o qual se responsabiliza pelo pagamento de todas as 

despesas e encargos que recaiam sobre referidos veículos. e) O 

Requerido assume R$18.360,00 (dezoito mil trezentos e sessenta reais) 

da dividas em nome da Requerente. Em relação à guarda da filha dos 

consortes, a Requerente relata que já exerce a guarda da menor, 

pontuando que não haverá prejuízo ao exercício do direito de visitas do 

genitor, com compartilhamento de férias escolares a ser estipulados e 
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intercalados pelos genitores. Ao final, requer liminarmente, sejam fixados 

alimentos provisórios no importância de 01 (um) salário mínimo. Instruiu a 

inicial com os documentos anexos. Determinada (ID n.° 13224496) a 

comprovação da hipossuficiência alegada, a Requerente manifestou-se 

(ID n.° 13669201), apresentando documentos de ID n.° 13669243, 

13669337, 13669414 e 13669459. É o breve relato. Decido. Recebo a 

emenda à inicial, bem como defiro os benefícios da gratuidade de justiça. 

Inicialmente, atendendo PARCIALMENTE o pedido liminar, fixo os alimentos 

provisórios em favor da menor Maisy Beatriz Mariano Silva no patamar de 

30% do salário mínimo vigente no país, hoje equivalente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), além de 50% de 

despesas extras (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares) 

mediante a prova inequívoca de filiação da menor, Certidão de Nascimento 

acostada em ID n.º 13179673 – p. 04. Ressalta-se que o valor foi fixado 

no patamar mínimo, devido ausência de provas materiais quanto à 

atividade laborativa que o requerido exerce, ou valores percebidos pelo 

próprio. Importante salientar que, tal valor fixado, poderá ao longo das 

diligências implementadas na instrução processual, ser posteriormente 

apurado com o aprofundamento dos dados relativos ao binômio 

necessidade e possibilidade. Intime-se o requerido, pessoalmente, da 

presente decisão. Designo audiência de mediação para o 13 de setembro 

de 2018, às 15h00min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência 

conciliatória, no sistema PJE. 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). Cite-se o requerido para comparecer ao 

ato designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, NCPC. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, 

no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002544-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LAURA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002544-93.2018.8.11.0045 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERENTE: ROSA LAURA DOS 

ANJOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ROSA LAURA DOS ANJOS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, 

formulando na inicial, dentre outros, o pedido de antecipação da tutela a 

fim de determinar ao INSS o restabelecimento do benefício de auxílio 

doença à requerente, tendo em vista a incapacidade laborativa atestada 

por laudo médico. Apresentou documentos anexos à exordial. É o relato 

do necessário. Decido. Pois bem, de acordo com sistemática do novo 

Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência 

quanto de evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir o 

bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do 

processo. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de serem observados dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, da Lei nº 8.213/91 

dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Portanto, a concessão do referido 

benefício previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes 

requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) 

período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 

25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade 

para o exercício de atividade laborativa. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. No caso 

vertente, a qualidade de segurado do autor restou suficientemente 

demonstrada, tendo em vista o CNIS em seu nome (ID n° 13955826 – pp. 

01/04), e ainda, que o embasamento do indeferimento administrativo fora 

tão somente na ausência de verificação da incapacidade laboral, 

conforme Comunicado de Decisão anexo ao ID n° 13955913. No tocante 

ao requisito da incapacidade laboral, a requerente anexou relatório/laudo 

médico datado em 19.06.2018, evidenciando que a requerente é portadora 

de artrose de mãos (CID; M15), transtorno de modulação da dor (CID; 

M79.7), apresentando dores difusas com pouca resposta ao tratamento 

medicamentoso, bem como apresenta fratura de transição de coluna 

toraco-lombar com comprometimento redilcuar (CID 10; M54). E ainda, 

nota-se que a indicação médica sugeriu a avaliação para recebimento de 

auxílio doença por 180 (cento e oitenta) dias, conforme documento anexo 

ao ID n° 13955906. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado 

por invalidez. Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

o restabelecimento do benefício de auxílio-doença à ROSA LAURA DOS 

ANJOS, NB 622976910-0 (ID n° 13955913), devendo ser mantido pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). 

Findado o prazo de manutenção do benefício, não ocorrendo à realização 

da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, o requerente deverá 

trazer aos autos atestado, ou exame médico comprovando sua 

incapacidade atual, para que assim possamos prorrogar o prazo do 

auxilio, até que se realize a perícia médica. INTIME-SE o INSS, por meio da 

EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 13955817). 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). Desde já, determino que 

a Secretaria proceda com a nomeação do perito(a) no sistema AJG, para 

realização da perícia médica. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o(a) 

perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 326 de 648



Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos previdenciários, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte Requerente já apresentou na inicial (ID n° 13955813 – pp. 14/15). 

Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto (ID n° 14113166) 

cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido 

nas demandas previdenciárias. 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. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDE COSTA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002462-62.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO DOENÇA C/C COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERENTE: ROSENILDE COSTA 

ARAÚJO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSENILDE COSTA 

ARAÚJO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. 

Requer a Autora, dentre outros pedidos, a antecipação da tutela a fim de 

determinar ao INSS do benefício de auxílio doença ao requerente, desde a 

data da cessação, ou seja, 21.05.2018. E ainda, seja determinado que o 

Instituto Réu se abstenha de aplicar orientação interna de alta programada 

até o julgamento desta demanda, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento da decisão judicial. Apresentou documentos anexos à 

exordial. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. De acordo com 

sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294 do CPC). A tutela 

provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do 

direito comece a usufruir o bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, 

ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem 

observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, 

da Lei nº 8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. Considerando os elementos de cognição existente 

nos presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar 

‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. No caso vertente, a qualidade 

de segurado da Autora restou suficientemente demonstrada, tendo em 

vista o CNIS em seu nome (ID n° 13863363 – p. 01/03), com recebimento 

do benefício de auxílio doença. No tocante ao requisito da incapacidade 

laboral, a requerente anexou atestado médico, evidenciando que a 

requerente patologias registradas pelo CID 10: M65; M751; M544; M19; 

M25; G58 E M79, declarando a incapacidade laboral da autora por tempo 

indeterminado (ID n° 13863454), com data em 14.05.2018. Impende 

registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 

Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez. Posto isso, estando presentes os 

requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

a implantação do benefício de auxílio-doença à autora ROSENILDE COSTA 

ARAÚJO, NB 6078929686 (ID n° 13863671), devendo ser mantido pelo 

período de 260 (duzentos e sessenta) dias, o que deve ser feito no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). 

Findado o prazo de manutenção do benefício, não ocorrendo à realização 

da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, o requerente deverá 

trazer aos autos atestado, ou exame médico comprovando sua 

incapacidade atual, para que assim possamos prorrogar o prazo do 

auxilio, até que se realize a perícia médica. INTIME-SE o INSS, por meio da 

EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 13863027 – pp. 01/02). 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). Defiro 

o pedido de produção antecipada de prova pericial médica. Proceda, a 

Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 

2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera 

a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos 

previdenciários, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial 

(ID n 13862491 – pp. 09/10). Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto (ID n° 14116343) cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

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. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 
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30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade 

da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002107-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CRISTIANO HERRMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO CERTO COMERCIO DE RASTREADORES, PECAS E ACESSORIOS 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000155-38.2018.8.11.0045 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERENTE: FABIO 

CRISTIANO HERRMANN REQUERIDA: RUMO CERTO COMÉRCIO DE 

RASTREADORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA -ME VistoS. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta entre as partes acima. Argumenta o requerente 

que reside nesta cidade de Lucas do Rio Verde, trabalhando como 

motorista de caminhão, sendo que na data de 27/01/2017, compareceu a 

uma revenda de pneus no Município de Várzea Grande (GP Pneus) para 

adquirir 04 (quatro) pneus, porém foi informado de que havia um título 

protestado no Cartório da cidade de São Miguel do Iguaçu-PR, tendo 

verificado que o protesto em seu nome fora solicitado pela Requerida em 

data de 14/10/2016, pela quantia de R$600,00 (seiscentos reais), em 

razão da contratação de serviços de rastreamento de veículo. Diz que o 

veículo rastreado por ela como sendo de propriedade do Requerente 

encontrava-se na cidade Goiânia-GO, quando na verdade o veículo de 

propriedade do requerente, ao qual dizia ser rastreado pelos seus 

serviços da ré, encontrava-se estabelecido nesta cidade de Lucas do Rio 

Verde – MT. Alega que não contratou qualquer tipo de serviço com a 

requerida, ou melhor, não possui nenhum tipo de relação jurídica com ela. 

Informa ainda que no ano de 2006 o Requerente perdeu sua CNH – 

Carteira Nacional de Habilitação e, com o objetivo de prevenir 

responsabilidades registrou o devido Boletim de Ocorrência. E, que 

surpreendentemente o documento de habilitação apresentado à Requerida 

foi o mesmo documento extraviado. Sendo assim, requer que se conceda 

a tutela de urgência, com fito de determinar a imediata SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO, bem como, que a requerida se abstenha de 

inserir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto dos títulos até o trânsito em julgado da presente demanda, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor sugerido de R$ 200,00 (duzentos 

reais), ou outro valor a ser arbitrado por este Juízo. Requer a expedição 

de ofício ao TABELIONATO FAGION, sito a Rua FARROUPILHA, 20, SALA 

5, CENTRO - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - Telefone: (45) 3565-1681 

para que proceda com a imediata suspensão dos efeitos do protesto no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em nome do requerente. Com a 

inicial vieram documentos, conforme se vê dos Id’s anexos. Vieram-me 

conclusos. É breve o relato. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta entre as partes acima, objetivando, liminarmente, a 

sustação/suspensão de protesto registrado junto ao Tabelionato Fagion, 

de São Miguel do Iguaçu/PR. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código 

de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, vejamos. No caso, de fato, existe indicação de 

protesto apontado em nome da requerente, tendo como cedente a 

requerida (Id n.º 13495429), em valor correspondente a R$ 600,00 

(seiscentos reais). Entendo caracterizado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, visto que a efetivação de protesto em nome do 

autor, evidentemente lhe gerará transtornos de ordem comercial, já que 

pode lhe impossibilitar de ter acesso a crédito/operações financeiras, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama, principalmente se restar 

comprovada a inexistência da dívida, que se discute na presente ação. 

Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar a 

sustação do protesto existente em nome do autor, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), no TABELIONATO FAGION, sito a Rua FARROUPILHA, 

20, SALA 5, CENTRO - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - Telefone: (45) 

3565-1681. Se, porventura, ocorrido o protesto, determino a suspensão 

de seus efeitos. Oficie-se conforme se requer. Do mesmo modo determino 

que a parte requerida se abstenha de realizar restrições do nome do 

autor, no cadastro de inadimplente, sob pena de multa de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia. Ressalte-se que não há risco de irreversibilidade 

da conduta, pois, a qualquer momento poderá ser revogada esta decisão, 

não violando o prescrito no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. 

Condiciono o cumprimento da liminar ao pagamento das custas 

processuais e ou comprovação da hipossuficiência alegada, com a 

juntada de comprovante de rendimentos ou cópia do imposto de renda. 

Ultimadas as providências acima, oficie-se o TABELIONATO FAGION, sito 

a Rua FARROUPILHA, 20, SALA 5, CENTRO - SAO MIGUEL DO IGUACU - 

PR - Telefone: (45) 3565-1681, via malote digital, para que proceda com a 

sustação/suspensão do protesto registrado em nome do autor. Sem 

prejuízo, desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), 04 de outubro de 2018, às 15h00min.. Proceda a escrivania o 

agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a 

requerida para comparecer à audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 

de Julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002274-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002274-69.2018 AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERENTE: JOÃO AUGUSTO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS. Cuidam os 

presentes autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA aviada por JOÃO AUGUSTO DA SILVA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, alega a parte autora que 

firmou com a requerida cédula de crédito bancário para aquisição de 

veículo, em 10.01.2018, com valor líquido de R$ 32.346,97 (trinta e dois mil 

trezentos e quarenta e deis reais e noventa e sete centavos) parcelado 

em 58 (cinquenta e oito) prestações mensais de R$ 1.026,33 (um mil e 

vinte e seis reais e trinta e três centavos). Alega o autor, a indevida 

estipulação contratual em relação à capitalização composta de juros, o 

que por sua ótica, concorre para um crescimento exponencial do saldo 

devedor e, que ao longo de 12 (doze) meses, a taxa de juros capitalizados 

alcançaria o percentual de 32,09%, no lapso temporal de 01 (um) ano. 

Sugere o recálculo pela metodologia GAUSS (capitalização de juros 

simples) em substituição à Tabela Price (capitalização de juros 

compostos). Ao final, dentre outros pedidos, requer a antecipação dos 

efeitos da tutela parcial, inaudita altera pars, para que seja deferida a 
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consignação incidental das parcelas vincendas no valor de R$ 776,54 

(setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e 

ainda, seja determinado ao requerido que se abstenha de incluir o nome do 

autor nos diversos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como requer a manutenção da posse do autor sobre o bem. Com a inicial, 

vieram documentos anexos. Vieram-me conclusos. Fundamento e decido. 

De acordo com sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem, a autora 

não apresentou prova inequívoca de cobrança de encargos indevidos 

para que fosse possível antecipar a tutela requerida. Também não restou 

demonstrado a urgência do pedido. De mais a mais, em se tratando de 

instituição financeira, inexiste prejuízo à parte autora, eis que se 

constatado alguma abusividade, no caso de tarifas administrativas e 

capitalização de juros, ao final será abatido no saldo devedor, ou, 

receberá eventual diferença em cumprimento de sentença. É o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exposto no voto do 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (AI 125756/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA - DECISÃO INAUGURAL DA ORIGEM - TUTELA 

ANTECIPATÓRIA E PROVIDÊNCIAS CAUTELARES - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS 

REQUISITOS EXIGIDOS PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – MORA 

EVIDENCIADA - DEPÓSITO DE VALORES - POSSIBILIDADE – EFEITOS 

LIBERATÓRIOS MERAMENTE PARCIAIS, LIMITADOS AOS IMPORTES 

CONSIGNADOS, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS 

ENCARGOS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA DE 

APLICAÇÃO DE MULTA - INSURGÊNCIA RECURSAL EQUIVOCADA - 

DECISUM FUSTIGADO REFORMADO EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte Superior, a partir 

do julgamento do REsp n. 527.618/RS, 2º Seção, Rel. Min. CÉSAR ASFOR 

ROCHA, DJ 24.11.03, tem se orientado no sentido de que a vedação da 

inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito está 

condicionada ao cumprimento de três pressupostos: “a) a existência de 

ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial 

do débito; b) a efetiva demonstração de que a cobrança indevida se funda 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça; c) o depósito do valor referente à parte incontroversa 

do débito ou que seja prestada caução idônea”. Não preenchido, na 

hipótese, o requisito do item “a”, de rigor o não acolhimento da pretensão 

antecipatória para o fim almejado pelo demandante. 2. Não constatada a 

cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, 

impossível o afastamento da mora. Logo, estando o devedor-agravado em 

atraso, vedado o acolhimento do seu pleito de manutenção na posse do 

veículo objeto do contrato de financiamento. 3. Segundo orientação da 

jurisprudência pátria, em ação de revisão de contrato é possível a 

consignação em juízo do valor tido como incontroverso pelo devedor, 

porém, com efeito liberatório parcial, ou seja, afastando-se a mora e os 

riscos apenas em relação à quantia efetivamente depositada. 4. Impossível 

de ser acolhida a canhestra e desconcertada pretensão recursal de 

afastamento de multa diária que sequer foi fixada pelo magistrado singular 

na decisão fustigada. 5. Decisão reformada em parte. Recurso provido 

parcialmente. (TJMT - SEXTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 4579/2012 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE COMODORO – 

RELATOR: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE – JULGAMENTO: 07 de março de 

2012). O Desembargador Orlando de Almeida Perri (RAI 99653/2012/TJMT) 

negou de plano o seguimento a recurso de agravo de instrumento com 

base neste entendimento: “O C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou 

entendimento, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no 

sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para 

obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro 

restritivo de crédito, a qual depende da presença concomitante dos 

seguintes requisitos: a) houver ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que a 

alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela 

incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio 

do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. 

(Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/2008). Não há, nos autos, a presença simultânea dos referidos 

pressupostos, considerando a não demonstração da abusividade dos 

encargos contratuais por parte da instituição financeira agravada. [...] Com 

relação ao depósito das parcelas, não se pode olvidar que a consignação 

visa, antes de tudo, alforriar-se dos efeitos da mora, afastando-se do 

inadimplemento. O credor, por seu turno, não pode ficar à mercê do 

depósito incompleto, em evidente descompasso com o contrato. Desse 

modo, a recorrente até pode realizar o depósito a menor do valor 

contratado. No entanto, não irá gerar os mesmos efeitos do pagamento 

integral. Assim, realizando o depósito judicial parcial das parcelas nos 

valores que aponta, fica o devedor sujeito aos efeitos da mora, cujo 

afastamento ou não dependerá do resultado do mérito da ação proposta. 

Conclui-se, portanto, que a decisão invectivada amolda-se perfeitamente à 

jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça, não merecendo 

qualquer reparo. Em face do exposto, com fulcro no artigo 527, inciso I, do 

Código de Processo Civil e no artigo 51, inciso VII, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nego seguimento a este recurso de 

agravo de instrumento”. Observo que o êxito da prestação jurisdicional 

depende necessariamente do preenchimento das exigências processuais 

insertas na lei adjetiva, as quais se encontram ausentes. Apesar de a 

parte autora ter demonstrado a intenção de depositar a quantia que 

considera incontroversa, não restou devidamente demonstrado que a sua 

irresignação contra a dívida se funda na aparência do bom direito, sendo 

certo que, além das alegações de abusividade apresentadas serem 

largamente controvertidas, a mesmo não acostou aos autos qualquer 

prova inequívoca que autorize a formação do juízo de verossimilhança de 

suas alegações. Afinal de contas, como bem preceitua a Súmula 380 do 

STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”, eis que o próprio requerente informa o 

adimplemento das parcelas contratuais pactuadas. Ainda sobre o assunto, 

colaciono outro julgado do Egrégio Tribunal de justiça de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO - DEPÓSITO DE VALORES “INCONTROVERSOS” - 

POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - POSSE 

DO BEM FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO 

DO NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O depósito dos valores tidos como incontroversos é uma 

faculdade do devedor, contudo, somente o depósito integral do valor 

contratado tem o condão de elidir a mora. A manutenção do bem, na posse 

do devedor, pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora. 

Caracterizada a mora, o credor tem o direito de se utilizar de todos os 

meios legais para satisfazer seu crédito. Para determinar a abstenção da 

inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito é indispensável o atendimento, cumulativamente, dos seguintes 

requisitos: a) a contestação judicial do débito; b) a comprovação de que 

os contratuais avençados são superiores à taxa média de mercado; c) 

depósito de no mínimo de 70% do valor contratado, percentual tido como 

razoável em sede de revisão contratual.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10384/2011 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – RELATOR: DES. MARCOS 

MACHADO – JULGAMENTO: 24 de agosto de 2011). Posto isto, INDEFIRO 

a antecipação de tutela de urgência pleiteada, para depósito do valor 

estampado na inicial, vez que os cálculos apresentados se baseiam em 

mera expectativa, e não no valor que efetivamente o autor deveria pagar. 

Na sequência, em relação à inscrição do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, volto a dizer, não restou demonstrado incontesti que a cobrança é 

abusiva. E ainda, o requerente relata estar em dias com os pagamentos 

das parcelas pactuadas, o que por si só, inviabiliza a inclusão de seu 

nome no rol de inadimplentes. Contudo, por se tratar de verdadeira relação 

consumerista, nos moldes do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, 

defiro a inversão do ônus probatório. Desde já designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 14:00 horas, nos 

termos do que determina a Ordem de Serviço n.º 01-2016-CEJUSC, 

devendo a escrivania proceder o agendamento de audiência conciliatória, 

no sistema PJE. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecerem ao ato designado, 
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bem como intime-se a parte autora. A audiência de conciliação/mediação, 

não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 

11 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002444-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DIAS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE HENRIQUE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002242-64.2018 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGENCIA REQUERENTE: FABIANO 

DIAS CAMPOS REQUERIDA: ALINE HENRIQUE VistoS. Trata-se de AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta entre as partes acima. Argumenta o requerente que 

adquiriu um financiamento do programa minha casa, minha vida, no ano de 

2011, contrato onde consta que o requerente é o único comprador, tendo 

seu estado civil de solteiro, que está efetuando o pagamento das 

prestações que irão se finalizar no ano de 2037. Ocorre que o Requerente 

manteve um namoro com a requerida por 7 anos, e quase ao fim dos 7 

anos, a requerida ficou gestante, sendo que pouco antes da criança 

nascer o Requerido comprou os móveis da residência e quando a criança 

nasceu foram morar juntos, que anterior a isso, cada um morava com 

seus genitores. No entanto devido a brigas constantes, após um mês 

morando junto, a convivência entre eles ficou inviável, e o Requerente saiu 

da sua casa, e como a criança havia acabado de nascer, o Requerente 

deixou que a mãe de seu filho ficasse por mais um tempo no imóvel. 

Porém, após passado um tempo, o Requerente pediu amigavelmente que a 

mesma se retirasse do imóvel, mas esta se negou e afirmou que a casa 

era dela, que não sairia. Após tentativas conciliatórias, foi enviado no dia 

17/05/2018, por meio de AR (ANEXO), uma Notificação Extrajudicial para 

Desocupação do Imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de propositura de 

ação judicial cabível, porém a requerida permaneceu inerte, não 

desocupando o imóvel. Posto isto requer a concessão de liminar de 

reintegração de posse, eis que configurado está o esbulho possessório. 

Com a inicial vieram documentos, conforme se vê dos Id’s anexos. 

Vieram-me conclusos. É breve o relato. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta entre as partes acima. Pois bem. Segundo o art. 

300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor não conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito, bem como o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, vejamos. No caso, de fato, 

conforme narrativa da inicial, ao menos em exame de cognição sumária, 

verifica-se que a questão envolve complexa relação familiar, portanto 

atinente ao direito de família, união estável havida entre o casal. E, como 

as prestações da casa vem sendo pagas inclusive durante esta 

convivência, existe a necessidade de se averiguar eventual direito da 

requerente. Portanto não vislumbro a existência, de início, de esbulho 

possessório ou posse injusta, de modo que indefiro o pedido de liminar de 

reintegração de posse. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR 

PLEITEADA. Ressalte-se que não há risco de irreversibilidade da conduta, 

pois, a qualquer momento poderá ser revogada esta decisão, não violando 

o prescrito no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 04 

de outubro de 2018, às 15h30min. Proceda a escrivania o agendamento da 

audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a requerida, para 

comparecer à audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data designada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato 

designado acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo 

conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 

335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Intime-se a parte autora a proceder com o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento da ação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de Julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002286-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. NISCHOR E CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

ALEXANDRA GISELE CAVALARO NISCHOR (EMBARGANTE)

MARCIO JOSE NISCHOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS. ASSOCIE-SE os presentes autos a ação de execução 

respectiva, PROCESSO n° 1001550.02.2017. CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade dos Embargos, se tempestivo, recebo-o para discussão. 

INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo eis que não verifico a presença 

dos requisitos, para concessão da tutela provisória de urgência, qual seja, 

perigo de dano e risco ao resultado útil da ação, até porque o valor 

considerado incontroverso tem que ser pago na sua integralidade no 

tramitar do feito e, eventual excesso na cobrança poderá, após o 

encontro de contas ser compensado ou repetido, além do que a execução 

não encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, 

conforme previsão do art. 919, parágrafo primeiro, do CPC. CITE-SE o 

embargante, para que venha apresentar impugnação aos embargos, no 

prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, do CPC, DEFIRO 

o pedido de exibição de toda a documentação necessária, para apuração 

do saldo da quota parte do capital integralizado pelos embargantes, para 

fins de compensação, devendo a embargada apresentá-los no prazo da 

contestação. DEFIRO a gratuidade de Justiça, considerando não só o 

capital social da empresa, bem como as dividas existentes em nome da 

principal devedora e de seus avalistas. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002309-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OLIVEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALCOBACA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002309-29.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ALEX OLIVEIRA COSTA RÉU: JAQUELINE ALCOBACA FERNANDES 

DECISÃO Cuida-se de Ação de Regularização de Guarda, alimentos e 

direito de visitas, com Pedido de Tutela Liminar para fixação de alimentos 
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provisórios e concessão de guarda unilateral da menor a requerida, entre 

as partes acima identificadas. Compulsando os autos, verifica-se que o 

autor pretende a tutela provisória de urgência, para deferimento da guarda 

unilateral de sua filha a requerida, esta que vem exercendo de fato tal 

munus, bem como seja fixado alimentos provisórios, no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). É a síntese. Decido. Pois bem, considerando que o 

requerente alega que a guarda de fato da menor está sendo exercida pela 

requerida, desde a separação do casal, assim estando realmente a menor 

sob a guarda fática da requerida, esta que vem conferindo todo suporte 

material e moral para o desenvolvimento saudável da infante, assim o 

deferimento da liminar é medida que de rigor se impõe. Quanto aos 

alimentos, fixo o percentual de 42,32% do salário mínimo vigente, hoje 

equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de 50% de despesas 

extras, sendo estas: médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares, 

a serem pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta 

bancária em nome da genitora da menor. Posto isto, DEFIRO A LIMINAR 

pleiteada, para conceder a guarda provisória unilateral da menor em favor 

da requerida JAQUELINE ALCOBACA FERNANDES, bem como no defiro 

alimentos provisórios, em favor da menor, no importe de 42,32% do 

salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias, 

conforme acima especificado. Designo audiência de Conciliação para o dia 

04 de outubro de 2018, às 11:00 horas. Proceda a escrivania o 

agendamento do ato no sistema PJE. Cite-se o requerido, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato 

designado, bem como intime-se a parte autora. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). As partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo 

conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 

335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Defiro a gratuidade de justiça. Processe-se em SEGREDO DE 

JUSTIÇA. Intimem-se as partes e seus procuradores. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002351-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MATTEI DE ARAUJO OAB - PR90747 (ADVOGADO)

ANDRE LUIS RODRIGUES AFONSO OAB - PR53944 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002351-78.2018.8.11.0045 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA 

DOBRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REQUERENTE: FRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA. REQUERIDO: TIM CELULAR S./A. VISTOS. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO NA FORMA DOBRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, tendo as partes acima identificadas. Arguiu a 

Requerente, que em 2015 solicitou as transferências de algumas linhas 

contratadas por sua matriz para a sucursal localizada nesta urbe. 

Contudo, a Autora foi informada pela requerida, que para realizar os 

procedimentos de transferências junto à requerida, deveria 

necessariamente contratar novas linhas em nome da filial, ao argumento 

que não havia como proceder ao pedido de transferência da Autora, sem 

que a sucursal fosse cliente da operadora Ré, informando o prazo de 15 

(quinze) dias para a conclusão do procedimento requerido. Expõe, que 

somente no mês de março de 2016 as linhas foram transferidas de fato, 

porém, as cobranças das linhas não utilizadas não cessaram, conforme 

deveriam ter ocorrido, tendo como base as informações passadas no 

início da contratação, o que implicou no cancelamento dessas linhas, pela 

parte Autora, interrompendo a relação de cliente/fornecedor estabelecida, 

contudo, não obteve êxito, já que tais cancelamentos nunca ocorreram e, 

ainda, com a incidência de multas contratuais referentes aos prazos de 

fidelidades, que nunca foram informados pela Requerida de forma clara. 

Assim, requereu liminarmente a antecipação da tutela provisória de 

urgência, para que seja determinado que a Ré se abstenha de cobrar 

multas pelos cancelamentos das linhas e faturas de serviços inutilizados 

pela Autora, bem como se abstenha de inserir os seus dados nos órgãos 

de inadimplência. No mérito, a procedência da ação. Com a inicial, foram 

anexados documentos. Vieram os autos conclusos. É a síntese. Decido. 

Pois bem, o Código de Processo Civil, dispõe que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem 

observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica na espécie a configuração do primeiro elemento, uma vez que as 

alegações da Requerente e as provas apresentadas, em sede de 

cognição sumária, não apontam para a probabilidade das suas alegações. 

A Autora alega que solicitou transferências de linhas telefônicas no ano 

de 2015, com a finalização do processo em 2016, período em que os 

serviços prestados geraram faturas de altos valores, o que levou ao 

cancelamento das referidas linhas, pugnando liminarmente pela abstenção 

de inserção de seus dados no cadastro de inadimplentes. Não obstante, 

nota-se que as datas dos protocolos de atendimento apresentados no 

evento de ID n° 13759467, possuem registros de abertura a partir de 

05/2017, restando ausente a comprovação do pagamento das faturas (IDs 

n.° 13760346, 13760375, 13760414, 13760427, 13760435, 13760456, 

13760472, 13760483, 13760490, 13760500, 13760512, 13760529, 

13760543, 13760564, 13760575, 13760587) referentes aos meses 

pretéritos, tendentes a justificar a determinação judicial para que a 

empresa Requerida abstenha-se de inserir os dados da Requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito. Ademais, a presente demanda objetiva 

a nulidade de contrato havido entre as partes, o que requer maior dilação 

probatória quanto as cláusulas contratuais pactuadas, para que então, 

seja aferida a abusividade da cobrança de multa pelo cancelamento, 

conforme aduzido na exordial, o que ‘prima facie’, não resta clarividente. 

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

formulados pela parte Autora, eis que não se fazem presentes os 

requisitos para o deferimento da liminar pretendida. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. No mais, 

designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 13 de 

setembro de 2018, às 14h30min. Proceda a escrivania o agendamento da 

audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a requerida para 

comparecer à audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data designada. 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. 334, § 

9º, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação a 

Ré 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). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002470-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDE TERESINHA DRESCHER (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):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002470-39.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 
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DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: ISOLDE 

TEREZINHA DRESCHER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por ISOLDE TEREZINHA DRESCHER contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS. Relata a Autora, que em virtude de um 

acidente de trânsito, passou a receber o benefício de auxilio doença, que 

fora indevidamente cessado, pontuando que de acordo com os laudos, 

exames e atestados médicos, a se encontra acometida de diversas 

doenças incapacitantes para o desenvolvimento de atividades laborativas 

para seu sustento. Assim, requer a concessão da tutela de urgência 

antecipada, para o fim de determinar a implantação do benefício pleiteado, 

pelo prazo mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, de 

acordo com sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir o bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

serem observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando 

os elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que o 

autor conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 42 da Lei 8.213/1991), “A 

Aposentadoria por Invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição”. Portanto, a concessão do 

referido benefício previdenciário está subordinada à comprovação dos 

seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 

11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 

8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a 

qualidade de segurado da Autora restou suficientemente demonstrada, 

pelo CNIS juntado em IDs n.° 13877639 - pp. 17/20 e 13877681 – pp. 01/02, 

com recebimento do benefício de auxílio doença até 21.02.2017. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, a Requerente anexou laudo 

médico (ID nº 13877756 - p.15) datado em 22.06.2018, assinado pelo Dr. 

Paulo R. Marques Jr. (CRM 7006 – TEOT 11681), evidenciando que é 

portadora das patologias registradas no CID 10: S 82.7; S 82.1 e M54.6, 

atestando ainda, a incapacidade da paciente para o trabalho por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado 

por invalidez. Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Posto isso, 

estando presentes os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao 

Instituto Requerido o estabelecimento do benefício de auxílio-doença à 

autora ISOLDE TEREZINHA DRESCHER, NB 6017033135 (ID n° 13877756 - 

p. 11), devendo ser mantido pelo período de 260 (duzentos e sessenta) 

dias, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - 

Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, situada na 

Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE. 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). Desde já, determino que a 

Secretaria proceda com a nomeação do perito(a) no sistema AJG, para 

realização da perícia médica. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o(a) 

perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que a 

parte Requerente já apresentou na inicial (ID n.° 13877639 – p. 12). Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação (ID 

n° 14121882) apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas 

demandas previdenciárias. 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. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002511-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE SOUZA (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):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002511-06.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERENTE: MARLI DE SOUZA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por MARLI DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, formulando na inicial, dentre outros, o 

pedido de antecipação da tutela a fim de determinar ao INSS a implantação 

do benefício de auxílio doença à Requerente, pelo período de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, tempo hábil pra realização da perícia 

médica e julgamento da lide. Apresentou documentos anexos à exordial. É 

o relato do necessário. Decido. Pois bem, de acordo com sistemática do 

novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência 

quanto de evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir o 

bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do 

processo. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de serem observados dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, da Lei nº 8.213/91 

dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Portanto, a concessão do referido 

benefício previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes 
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requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) 

período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 

25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade 

para o exercício de atividade laborativa. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. No caso 

vertente, a qualidade de segurado da Autora restou suficientemente 

demonstrada, tendo em vista o CNIS em seu nome (ID n° 13908441 – pp. 

17/19), e ainda, que o embasamento do indeferimento administrativo fora 

tão somente na ausência de verificação da incapacidade laboral, 

conforme Comunicado de Decisão anexo ao ID n° 13908441 – p. 22. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, a requerente anexou e 

exames e laudo médico datado em 27.04.2018, assinado pelo Dr. Paulo R. 

Marques Jr. (CRM 7006 – TEOT 11681), evidenciando que a Requerente 

sofre de cervicalgia e lombociatalgia bilateral, de forte intensidade, que se 

agrava com esforço físico, carregamento de peso, agachamentos, longas 

caminhadas e permanência de longos períodos em pé, indicando o laudo 

as patologias registradas no CIC 10: M54.5; M54.1; M54.2 e M85 (ID n° 

13908441 – p. 25), declarando a incapacidade laboral da Autora por tempo 

indeterminado. Impende registrar ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado 

por invalidez. Assim, está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

a implantação do benefício de auxílio-doença ao autor MARLI DE SOUZA, 

NB 622935.829-1 (ID n° 13908441 – p. 22), devendo ser mantido pelo 

período de 260 (duzentos e sessenta) dias, o que deve ser feito no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). 

Findado o prazo de manutenção do benefício, não ocorrendo à realização 

da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, o requerente deverá 

trazer aos autos atestado, ou exame médico comprovando sua 

incapacidade atual, para que assim possamos prorrogar o prazo do 

auxilio, até que se realize a perícia médica. INTIME-SE o INSS, por meio da 

EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 13908441 – p. 15). 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). Desde já, determino que 

a Secretaria proceda com a nomeação do perito(a) no sistema AJG, para 

realização da perícia médica. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o(a) 

perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos previdenciários, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte Requerente já apresentou na inicial (ID n 13862491 – pp. 09/10). 

Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto (ID n° 14123928) 

cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido 

nas demandas previdenciárias. 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. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002442-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA TELES PIRES LTDA - ME (EMBARGANTE)

CAROLINA STOTERAU BRUM MIOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO PASSARINI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002442-71.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: AGROPECUARIA TELES PIRES LTDA - ME, CAROLINA 

STOTERAU BRUM MIOTTO EMBARGADO: PEDRO ANTONIO PASSARINI 

VISTOS E ETC. Cuida-se de Embargos a Execução ajuizado pela 

Agropecuária Teles Pires e outra, em razão de execução proposta por 

Pedro Antonio Passarini, processo de nº 1726-71.2012, Cod. 82362. 

Ocorre que o referido processo executivo tramita na forma física, eis que 

proposto no ano de 2012, assim os presentes embargos não podem ser 

ajuizados pelo sistema PJE, ou seja, de maneira eletrônica, mas sim deve 

ser distribuído na forma física, a fim de que sejam apensados ao processo 

executivo respectivo, que tramita fisicamente pelo sistema Apolo, 

conforme prevê a Portaria da Presidência 127/2016. Posto isto, extingo o 

presente processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do CPC. Intime-se e cumpra-se, após o trânsito em julgado 

determino o arquivamento do feito. Sem custas remanescentes. LUCAS 

DO RIO VERDE, 11 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (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 
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Boa - MT, 11 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA 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, 11 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 11 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000102-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 11 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI 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, 11 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 11 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000190-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE 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, 11 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000045-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (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, 11 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.: 1201 Nr: 757-85.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Umberto Zampieron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Rodrigues - 

OAB:OAB/GO5309

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

pagamento das custas/despesas processuais, conforme solicitado pelo 

juízo deprecado, sendo que a guia/boleto encontra-se anexo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031833 Nr: 2916-34.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Sampaio Sousa - 

OAB:OAB/PA 15441-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 
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mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEILER & PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CORTEZ ALVES GOMES (EXECUTADO)

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão da 

oficial de justiça (ID nº 13206885) requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99762 Nr: 2111-86.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Irany Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Barbosa da Silva, Aline Nayara da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2111-86.2015.811.0021 – Código: 99762.

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 AUTORA: Maria Irany Barbosa da Silva

PARTE RÉ: Wesley Barbosa da Silva e Aline Nayara da Silva

CITANDO(A, S): Requerido(a): Aline Nayara da Silva Filiação: Maria 

Aparecida da Silva, brasileiro(a), , Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, 

Cidade: Água Boa-MT

Requerido(a): Wesley Barbosa da Silva Filiação: Donizete Fernandes da 

Silva e Maria Irany Barbosa da Silva, brasileiro(a), , Endereço: Rod Mt 240, 

Km 45 S/n, Bairro: Industrial ii, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de ação de regularização de 

guarda e, tendo em vista o esgotamento dos meios para efetivação da 

localização dos requeridos, sem que os mesmos fossem encontrados, foi 

determinada nos autos suas citações via edital.

DESPACHO: 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado pela parte 

autora, considerando o esgotamento das tentativas de citação pessoal. / 

2. Proceda-se a citação editalícia da parte requerida, fixando-o pelo prazo 

de 20 (vinte) dias no átrio do fórum, observando o disposto no art. 257 do 

Novo Código de Processo Civil. / 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para se manifestar. / 4. Após, conclusos.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor., digitei.

 Água Boa - MT, 11 de julho de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106285 Nr: 424-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdSN, Silvania Rodrigues de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 424-40.2016.811.0021 – Código: 106285.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Andre Rodrigues de Souza Neto

Silvania Rodrigues de Moura

PARTE RÉ/DEVEDORA: Romario Pedro da Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): Romario Pedro da Silva, Rg: 4030219 

SSP GO Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Honorato de Carvalho, Nº 

4195, Bairro: Fabrini, Cidade: Jatai-GO

VALOR DA CAUSA: R$ 2.444,42

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 2.444,41 (Dois mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), bem 

como as que vencerem no curso da presente ação, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada sua 

prisão civil pelo prazo de até 03 (três) meses, bem como o protesto judicial 

do título executado nestes autos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 11 de julho de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (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)

 

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: 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: 1000892-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 24/08/2018 Hora: 15:00 , 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: 1000899-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HAKETA GISELLE DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 24/08/2018 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: 1000900-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ALVES DA SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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: 24/08/2018 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: 1000894-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEDRA (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: 24/08/2018 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: 1000897-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA VICENTE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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: 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: 1000890-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 24/08/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032681 Nr: 3457-67.2018.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Trindade dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS
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 AUTOS Nº 3457-67.2018.811.0021

ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): Francisco das Chagas Trindade dos Santos

INTIMANDO: Réu(s): Francisco das Chagas Trindade dos Santos Filiação: 

Alice Trindade dos Santos, data de nascimento: 11/08/1984, brasileiro(a), 

natural de Poção de pedras-MA, solteiro(a), Endereço: Rua 19, Casa de 

Tábua, Aos Fundos da Casa 55, Bairro: Operário, Cidade: Água Boa-MT

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO DO(A,S) ACUSADO(A,S) acima indicado(a,s), 

de conformidade com o despacho abaixo, para responder por escrito a 

acusação, através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

data de sua intimação, podendo o mesmo, na resposta, consistente em 

defesa preliminar e exceções, argüir preliminares e invocar as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas.

RESUMO DA INICIAL: O acusado foi denunciado, pelo Ministério Público, 

como incurso no delito do art. 33, do(a) Lei 11.343/06, pelo(s) fato(s) 

ocorrido(s) em 08/01/2018

DECISÃO/DESPACHO: Já o acusado Francisco não fora encontrado para 

notificação prévia (fls. 92/93), de maneira que o Ministério Público realizou 

diligências, não encontrou novas informações e requereu sua citação por 

edital e desmembramento do feito (fls. 94/96).Quanto ao réu Francisco, 

determino a cisão processual para que se formem autos próprios em 

relação a ele, bem como, desde já, determino sua citação por edital. Caso 

o réu não compareça aos autos após o prazo legal do edital, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender 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, Marinalva Borges dos 

Santos, digitei.

Água Boa - MT, 10 de julho de 2018.

Francileudo de Sousa Chagas

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 418-36.2016.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE CHAGAS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO NEVES VILELA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da Inventariante, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

juntada à Ref: 39.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56975 Nr: 2729-05.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA AUXILIADORA MOREIRA UREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA 

- OAB:15.724/MT

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da Requerente, INTIMADO para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da Impugnação à Execução de fls. 

204/228.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104601 Nr: 4530-21.2015.811.0008

 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: SANDRA NATALI MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 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.: 5449 Nr: 58-02.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH 

ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131985 Nr: 7682-09.2017.811.0008

 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: PAULO JOSE MUNIZ

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133318 Nr: 510-79.2018.811.0008

 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: LUIZ ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE B. 

DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz roberto silva e taques - 

OAB:17504

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 
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contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89179 Nr: 4919-74.2013.811.0008

 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: JOSÉ FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O requerente a 

fornecer os dados bancarios, para a transferencia dos valores

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87547 Nr: 3326-10.2013.811.0008

 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: MARINALVA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Antonio Feres 

Paixão - OAB:RJ/ 95.502, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR AS PARTES DO 

RETORNO AUTOS , BEM COMO MANIFESTAR O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO LEGAL,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106719 Nr: 5947-09.2015.811.0008

 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 LOURDES SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

DO RETORNO DOS AUTOS , BEM COMO MANIFESTAR O QUE DE DIREITO 

NO PRAZO LEGAL,

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97299 Nr: 6235-88.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição;

1. Indefiro, por ora, o pedido de levantamento de valores feito pela parte 

Exequente às fls. 37, uma vez que o montante penhorado às fls. 33/34, é 

insignificante, diante do valor executado nesta ação. Logo, neste momento 

processual, tendo em vista o princípio da razoabilidade, mostra-se 

incabível a movimentação da máquina Judiciária para o fim almejado pela 

Exequente.

 2. Nada obstante, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, indique bens do devedor passíveis de penhora.

3. Após, tornem-me conclusos.

4. Em caso de inércia da parte exequente, arquivem-se provisoriamente os 

autos ate ulteriores deliberações.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100209 Nr: 1770-02.2015.811.0008

 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: CARMELITA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, 

de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 

2001, salientando que na execução não embargada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 

1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107512 Nr: 246-33.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA GUIA EVANGELISTA

 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:

 27. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial pelo requerente, para 

determinar que o requerido restabeleça/mantenha, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o pagamento do auxílio-doença pleiteado pelo requerente, com multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da 

presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas 

no ordenamento jurídico pátrio, bem como, DECLARAR inexigível o débito 

de R$ 126.416,44 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e dezesseis reais 

e quarenta e quatro centavos), motivo pelo qual julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, nos termo do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil28. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir 

do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ. 29. Por exigência do que dispõe 

o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: ANTÔNIO DA GUIA EVANGELISTA; 2. Benefício concedido, 

concessão de auxílio-doença (NB 31/543.573.579-8); 3. Data de início do 

benefício: 22.02.2017, (data do laudo pericial, fls. 56/57) 4. Renda mensal 

inicial: Base de cálculo do rendimento mensal da requerente; 5. Data início 

do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. 30. 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.31. 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. 32. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I . 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 3817-46.2015.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES TEIXEIRA, ESPOLIO DE JOSE 

TEIXEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S.A, CARDIF DO 

BRASIL VIDA E PREVIDENCIA AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:SP-123.514, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:OAB/RJ 160.435

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado das partes requeridas para que apresentar suas 

contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26227 Nr: 2640-62.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP-F, ADSL, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÖNIO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:M.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte exequente a manifestar-se sobre a certidão 

negativa de fl. 72, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126778 Nr: 4600-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RIBEIRO SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP 211648

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerida para que junte aos autos 

comprovante de depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125190 Nr: 3801-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BOIAGO SANSAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Visto em correição,

 Deixo de analisar, por ora, o pedido formulado às fls. 19, visto que o 

presente feito encontra-se suspenso por decisão proferida nos autos n. 

6098-04.2017.811.0008 – código 129206 (fls. 162).

Com o julgamento dos autos em apenso, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129206 Nr: 6098-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BOIAGO SANSAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - 

OAB:6480, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Ante a informação acostada às fls. 19 dos autos em apenso, determino a 

intimação das partes para manifestarem-se no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31942 Nr: 5127-05.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 21/22, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, apresentando endereço 

atualizado do executado, a fim de viabilizar a citação, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Com a informação aportada, desde já determino a citação da parte 

demandada, nos termos da decisão de fls. 08.

Em caso de inércia da parte exequente ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos por este Juízo, arquivem-se os autos ate ulteriores 

deliberações.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116272 Nr: 5561-42.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 25/26, uma vez que não houve até o 

presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender 

de direito. Em caso de inércia da parte exequente ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos por este Juízo, arquivem-se os autos ate ulteriores 

deliberações.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84473 Nr: 5531-46.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 339 de 648



1. Defiro o petitório de fl. 11/12, posto que determino a citação da parte 

requerida por edital, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital 

na rede mundial de computadores, no sítio deste TJMT e na plataforma de 

editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 

257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da 

data da primeira publicação.

 2. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas 

nos incisos III e IV do artigo 257, acima indicado.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte ré, o que 

deverá ser certificado, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

4. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 129171 Nr: 6070-36.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACÁRIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/MT

 ).Foi realizada audiência admonitória (fls. 209/210), onde uma das 

condições impostas foi à utilização de tornozeleira eletrônica que, aliás, já 

se constituía em cautelar diversa da prisão.Após a apresentação das 

razões recursais pela Defesa (fls. 211/235), o acusado pugnou pela 

retirada da tornozeleira porque já findou a instrução processual e tem de 

comparecer periodicamente para cumprir as obrigações da audiência 

admonitória (fls. 236/237).Instado a se manifestar, o MPE opinou contrário 

e esclareceu que o comparecimento periódico não obsta a utilização da 

tornozeleira eletrônica porque ambas as condições impostas ao 

cumprimento do regime intermediário se complementam para alcançar a 

finalidade da ressocialização (fls. 272/273).O parecer do MPE veio 

acompanhado de contrarrazões recursais (fls. 274/292).Vieram os autos 

conclusos.II-É o caso de, por ora, manter a utilização da tornozeleira 

eletrônica, nos termos da decisão anteriormente exarada (fls. 209/210), 

porque não houve alteração do cenário processual e fático.Nesse 

contexto, a utilização do monitoramento eletrônico encontra amparo no 

disposto do art. 146-B e seguintes da LEP, bem como do art. 319, IX, do 

CPB, e ainda o Decreto 7.627/2011 que regulamentou a medida no Estado 

de Mato Grosso.Ademais, o Juízo considerou as peculiaridades existentes 

da infração penal e, além disso, o monitoramento eletrônico vai ao 

encontro da Súmula Vinculante 56 do STF .Contudo, referido pedido 

poderá ser deduzido pela Defesa Técnica na GR 3564-53.2018.811.0008 

de código 138354, na qual o Juízo poderá, inclusive, aferir requisitos para 

progressão de regime e, consequentemente, a retirada da tornozeleira 

eletrônica.Remetam-se os autos ao TJMT, nos termos da decisão de fl. 

197 a fim de que seja analisada a pretensão recursal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95020 Nr: 4519-26.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO RODRIGUES DE SOUZA, PATRICIA 

DANIELE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARTINS 

LOURENÇO - OAB:5.154-A

 I –

Em observância ao pedido de fl. 314 e manifestação ministerial de fls. 

315/316, restituam-se os eventuais objetos ainda apreendidos aos 

legítimos proprietários, mediante termo nos autos, como deliberado na 

sentença de fls. 221/225 exatamente à fl. 224.

II –

 Em relação à acusada Patrícia Daniele Guimarães extraia-se a guia de 

execução definitiva eis que já houve o trânsito em julgado, conforme 

certidão de fl. 326.

III –

 Quanto ao acusado Vanildo Rodrigues, constata-se dos autos que já 

foram apresentadas as razões e contrarrazões da apelação (fls. 

243/262).

Posto isso, remetam-se os autos ao TJMT, nos termos da decisão de fl. 

240.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47956 Nr: 4115-14.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Impulsino para publicação certidão do Oficial de Justiça para que o 

advogado do réu tenha conhecimento da certidão de carater negativo em 

relação a testemunha por ele arrolada. Conforme transcrito:

[...]"Certifico mais que deixei de intimar a testemunha Simonia Auxiliadora 

Arantes, em virtude da mesma se encontrar na cidade de Cuiabá mas a 

Sra. Kelle se comprometeu em avisá- la da audiência. "

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA COSTA VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 1000379-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA GUEDES DE OLIVEIRA LIMA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 11 de julho de 2018. Senhor(a) EVA GOMES 

DA SILVA OLIVEIRA - EPP, nome fantasia “SONHO DE CRIANÇA”, Avenida 

Hitler Sansão, nº 1174, Bairro Centro, na cidade de Barra do Bugres/MT, 

CEP: 78.390-000, Telefone: (65) 3361-2466 / (65) 9 9966-5587. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 23/07/2018 Hora: 14:00, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000379-87.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

2.473,27; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVA 

GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIANE GUEDES CARDOSO - MT10942/O Parte Ré: NAYARA GUEDES 
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DE OLIVEIRA LIMA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

para efetuar o pagamento das custa processuais no prazo legal ID do 

documento 10924283 .” JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95.Ademais, considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 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: 1001187-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE ZAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DOS SANTOS PAES (REQUERIDO)

DAMIÃO DANTAS ROTEIAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12361421.“ 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 

11201090, 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...” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-39.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA JESSICA DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12375721.“ Intimada a parte Reclamante para 

manifestar, quedou inerte, conforme certidão de id 11907105.De outro 

lado, desde então, o feito encontra-se paralisado em secretaria, sem 

qualquer providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PERON MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA MOURA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 11 de julho de 2018. Senhor(a) JB MODAS 

LTDA, nome fantasia “Maria Flor”, pessoa jurídica de direito privado, com 

CNPJ 23.239.690/0001-31, localizada na Avenida Hitler Sansão, nº 696, 

Bairro Centro, na cidade de Barra do Bugres/MT, CEP: 78.390-000, 

Telefone: (65) 3361-2035 / (65) 9 9965-7131. A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 23/07/2018 Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000386-79.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 3.657,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PERON MODAS LTDA - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANE GUEDES CARDOSO - 

MT10942/O Parte Ré: Maira Moura Soares 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 APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DANIELY DE OLIVEIRA ARRUDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DIONISIO DA CONCEICAO (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (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: 1000853-92.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 11 de julho de 2018. Senhor(a) MARCIA 

CONCEIÇÃO DA SILVA, Rua Planalto, S/Nº, Maracanã, CEP: 78.390 - 000, 

Barra do Bugres/MT A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 25/07/2018 Hora: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000853-92.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIA CONCEICAO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. 

- VIVO 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 APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (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: 1001137-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 11 de julho de 2018. Senhor(a) JOSIANE 

MARIA DA SILVA, Rua Silvio Monteiro, nº 338, bairro Maracanã, CEP: 

78.390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 23/07/2018 

Hora: 15:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001137-03.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIANE MARIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL I Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

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 APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-92.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: Telefônica Brasil S.A. - 

VIVO, Av. Getúlio Vargas, nº 1300, Centro, CEP: 78.045 - 901, Cuiabá - 

MT. Dados do processo: Processo: 1000853-92.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIA CONCEICAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 25/07/2018 Hora: 15:00 (MT) no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 11 de 

julho de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL I, 

Avenida Paulista, nº 1111, 2º Andar, Bairro Bela Vista, CEP: 01.311.920. 

Dados do processo: Processo: 1001137-03.2017.8.11.0008; Valor causa: 

R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSIANE MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 23/07/2018 Hora: 15:20 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 11 de 

julho de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 39/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum em Subst. Legal da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de 

suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções nos dias 12 a 16.08.2018 por 

estar em gozo de licença compensatória, e no período de 17/07/2018 a 

05/08/2018, por estar usufruindo suas férias regulamentares .

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca no período de 12.07.2018 a 05.08.2018, face a 

ausência da Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 11 de agosto de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Fórum em Subst. Legal

 PORTARIA Nº 40/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Campo Novo do Parecis, no 

uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora Ângela Carla Einik, matricula 7703, 

Gestora Administrativa 02, estará afastada de suas funções no período 

de 16 a 25/07/2018 usufruindo suas férias regulamentares, bem como que 

nos dias 26 a 31.07.2018 por estar em gozo de licença compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora AVENIR RODRIGUES FERREIRA, matricula 

11883, Auxiliar Judiciário , lotada na Secretaria da 1ª Vara, para 

responder pelo cargo de Gestor Administrativo 02 na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, no período de 16 a 31.07.2018, 

durante o afastamento da Servidora Ângela Carla Einik.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 11 de julho de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Subst. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 563-46.2009.811.0050

 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: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE a embargada para trazer ao autos em 05 (cinco) dias a 

planilha evolutiva do débito, conforme pleiteado às fls.147/150, bem como 

o embargante para, em igual prazo, apresentar a documentação que ainda 

pretende exibir nos presentes autos, nos termos da petição de fl.151.

2. Quanto à prova testemunhal, entendo tratar-se de matéria de fato e 

direito, dispensada a oitiva de testemunhas, de forma que INDEFIRO a 

oitiva do representante do embargado.

3. Decorrido os prazos assinalados, certifique-se caso necessário, 

intimando-se as partes para ciência de eventuais documentos novos, e 

façam os autos conclusos para sentença.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21729 Nr: 2011-59.2006.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BORGES JUNIOR, VALDIR RODRIGUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 a) Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar 

e se mostrando, por hora, insuficientes e inadequadas medidas cautelares 

diversas da prisão, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do denunciado 

VALDIR RODRIGUS DA SILVA, qualif. nos autos, e por consequência, fica 

mantido o decreto prisional por seus próprios fundamentos, em 

observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP) .b) INDFIRO o 

pedido de fls. 196, acerca do fornecimento de tratamento do requerido 
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Valdir Rodrigues da Silva, haja vista que tal requerimento deverá ser feito 

na via adequada.c) DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fls. 

211/212.d) Oficia-se a autoridade policial para coleta das impressões 

digitais de Valdeci Rodrigues da Silva.INTIMEM-SE.Cumpra-se 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 06 de julho de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 3679-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:

 27.ISSO POSTO, em consonância com a manifestação ministerial, com 

fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado AGNALDO 

CELESTINO DE ALMEIDA das imputações que lhe são feitas neste 

processo. 28.Em consequência, pelo adiantado da hora e, diante da 

urgência da medida, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o réu ser colocado em liberdade se por outro motivo 

não estiver preso, devendo a secretaria promover as providências 

necessárias para baixa no BNMP.29.Comunique-se ao Cartório Distribuidor 

e ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, bem como ao 

Diretor da Cadeia Pública.30.P. I.C.31.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81716 Nr: 1774-73.2016.811.0050

 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: LOURDES PRATES TOMAZ -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92528 Nr: 3294-34.2017.811.0050

 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: SSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO SOUZA DE ALMEIDA - 

OAB:12.209/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 Vistos em correição,

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, designo audiencia de 

instrução para o dia 18/09/2018, às 16 horas, oportunidade em que as 

partes deverão trazer suas testemunhas em Juízo, no máximo três, nos 

termos do art. 8º da Lei nº 5.478/98.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24103 Nr: 762-39.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A; ATUAL DENOMINAÇÃO DE BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99499 Nr: 1782-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Ante o exposto, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo 

com as determinações supra.Após, manifestem as partes sobre o novo 

cálculo para, querendo, impugná-lo, sob pena de homologação 

tácita.Apresentadas as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem conclusos para deliberações.Por fim, certifique-se sobre o 

trânsito em julgado da condenação referente à guia executiva de f. 

03.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26382 Nr: 3016-82.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC, AVSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, ALINE MASSABKI RENSI - OAB:9311/MT, ELISABETE 

APARECIDA BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, que tramita sob o rito 

ordinário, oferecida pelo Ministério Público contra os acusados Valdir 

Casali e Andréia Vanessa Souza Pereira.

Intimado no dia 29/06/2018, via DJE nº 10284, o patrono do acusado Valdir 

Casali apresentou petição comunicando a impossibilidade da carga dos 

autos para a apresentação dos memoriais finais (cf. petição de f. 151).

Assim, diante da situação excepcional relatada, INTIME-SE novamente o 

acusado Valdir Casali, por meio de seu patrono constituído, via publicação 

no DJe, para que, no prazo legal, apresente seus memoriais finais (CPP, 

art. 403, § 3º).

Apresentadas as peças defensivas pelos acusados ou decorrido o prazo, 

certifique-se e cumpra-se integralmente a decisão de f. 134.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 2149-06.2018.811.0050

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA ANTUNES MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson José Schoffer, Vanessa Mara Dalle 

Tese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA NEGRI PIOVEZAN - 

OAB:7456/RO, NATALYA ANACLETO NÓBREGA - OAB:8979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Verifica-se que estão 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 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação para o dia 17/09/18, às 09 horas.

 Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Indefiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80848 Nr: 1238-62.2016.811.0050

 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: EPITACIO RIBAS DA ROSA, CLECI TEREZINHA 

SCHLEDER DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12.529-A/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 Vistos, etc.

1. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos a Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com as homenagens do juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4018 Nr: 1549-15.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGÁZ DISTRIBUÍDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA SEVERO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

os cálculos atualizados, analíticos, incluindo honorários advocatícios.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-92.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010526-92.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

MUDANÇA Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 11 de Julho de 2018. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000551-34.2017.8.11.0050 Nome: GIRLENE FLOR DA SILVA Endereço: 

RUA SÃO PEDRO, 69, 65-99911-8474, BOA ESPERANÇA, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Endereço: CITIBANK S.A., AVENIDA PAULISTA 1111, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

que a r. sentença transitou em julgado sem interposição de recursos. Nos 

termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação 

da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Quarta-feira, 11 de Julho de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000533-13.2017.8.11.0050 Nome: ELIZANGELA PAZ DA SILVA 

Endereço: RUA ROUXINOL, S/N, JD DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EDITORA MUNDIAL LTDA - ME 

Endereço: RUA MACEDÔNIA, S/N, JARDIM PASSÁRGADA I, COTIA - SP - 

CEP: 06712-190 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença transitou 

em julgado sem interposição de recursos. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte interessada 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 11 de Julho de 

2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZORDAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)
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PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000107-64.2018.8.11.0050 Nome: ZORDAN & CIA LTDA - ME Endereço: 

AV. FRANCISCO OLACYR DE MORAES, 2389-NW, JARDIM OLENKA, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: PIRACANJU 

PARTICIPACOES LTDA - ME Endereço: RUA 5-A, 50-W, PARQUE DAS 

MANSÕES, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Nome: RODRIGO 

CALETTI DEON Endereço: RUA 5-A, 50-W, PARQUE DAS MANSÕES, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Nome: RUBIA ARGENTA 

DEON Endereço: RUA 5-A, 50-W, PARQUE DAS MANSÕES, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. 

sentença transitou em julgado sem interposição de recursos. Nos termos 

do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 11 de 

Julho de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA FERNANDES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000239-24.2018.8.11.0050 Nome: IANARA FERNANDES FARIAS 

Endereço: Travessa A, 100, Olenka, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: Avenida 

Vergílio Favetti, 1.200, SETOR S, Bairro Vila Alta, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78300-000 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença 

transitou em julgado sem interposição de recursos. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 11 de 

Julho de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR MARIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000302-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOEMIR MARIOTTO 

REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada por JOEMIR MARIOTTO 

em face de NOVANET – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O requerente sustenta que havia firmado um contrato de prestação 

de serviços de internet com a empresa requerida, cuja prestação mensal 

do serviço seria no valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e 

noventa centavos). Aduziu que em janeiro de 2017 solicitou o 

cancelamento do serviço junto à empresa requerida antes do vencimento, 

porém teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por 

débitos que julga serem abusivos. Em síntese, sustentou que o contrato 

firmado no ano de 2015 possui cláusula abusiva e postula sua anulação. 

Segundo consta da documentação que instrui a exordial, o débito 

supostamente negativado monta um valor de R$ 319,00 (trezentos e 

dezenove reais) na data de 05/02/2017. Em suma, apresentou extrato de 

pesquisa junto ao SPC/SERASA/SCPC e termo de audiência realizada junto 

ao PROCON local visando resolver a celeuma, sem sucesso, contudo. 

Diante disso, alega que está a sofrer constrangimento pela negativação de 

seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, especialmente por não 

reconhecer o débito cobrado, além de ver tolhido o seu direito de 

realização de transações bancárias. A par dessas argumentações, 

requereu a concessão da tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar a imediata retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção 

de crédito até posterior deliberação deste Juízo. Ao final, pugna pela 

declaração da inexistência do débito imputado à empresa requerente, bem 

como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos 

morais. É o relato necessário. Decido. Pois bem. Para análise do pedido de 

tutela antecipada de urgência, faz-se necessário o atendimento 

concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, 

probabilidade do direito alegado e perigo da demora. O requerente 

sustenta que a probabilidade do direito alegado está devidamente 

consubstanciado no fato de existir cadastro de inadimplência referente a 

débito (R$ 319,00) que juga ser inexistente ante o excesso da cobrança, 

aliada a irregularidade no contrato que supostamente deu origem à 

referida cobrança. Para tanto, apresenta o extrato de consulta nos órgãos 

de proteção de crédito e o suposto contrato que alega ser nulo. Em juízo 

de cognição sumária, não se vislumbra plausibilidade na argumentação da 

empresa requerente precipuamente no fato de ora reconhecer devida a 

cobrança de fatura relativa a um mês que equivale a R$ 392,00 (trezentos 

e noventa e dois reais), no seu sentir, ao passo que alega ser falso o 

contrato oriundo da relação jurídica que os vinculava. Não que isso influa 

no mérito da questão após a instrução processual, mas oportunizado o 

contraditório às partes requeridas, este Juízo poderá sopesar as 

alegações constantes na exordial com as sustentações da parte 

requerida. Noutro giro, o requisito perigo da demora sofre influência direta 

pela ausência do fumus boni iuris, eis que o deferimento da tutela 

antecipada vindicada, nos termos da lei, exige a presença simultânea dos 

requisitos acima alinhavados. Em suma, havendo a inexistência de um dos 

requisitos acima alinhavados, o indeferimento da tutela antecipada é 

medida que se impõe. Assim vem sendo decidido pela jurisprudência pátria 

quanto à inexistência simultânea dos requisitos para concessão da tutela 

urgencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA OBRIGAR OS AGRAVADOS A REGULARIZAREM 

ÁREA AMBIENTAL DESTINADA A PREPARAÇÃO DE SOLO PARA SAFRA 

- INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. ‘Para a concessão de medida 

cautelar é necessário a presença simultânea dos requisitos da aparência 

do bom direito, fumus boni iuris, e do perigo da demora, periculum in mora. 

Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão do pedido 

liminar, este deve ser indeferido.’ (AI 122986/2014, Relator: DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, 

Publicado no DJE 04/02/2015) Não tendo o Juiz “a quo” formado sua 

convicção com os elementos existentes nos autos, não há qualquer 

ilegalidade na decisão que indefere o pedido de antecipação de tutela, em 

razão da necessidade de instrução probatória.” (AI 120914/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016) – grifei. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da tutela de urgência antecipada, por 

não preenchimento do requisito fumus boni iuris, após análise das 

argumentações e documentos que instruem a exordial. Sem prejuízo, 

RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. 

Cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente, a fim de que 

compareçam a audiência de conciliação já designada nos autos. Faça 

constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de 

julho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 006/2018/DF - Torna público o resultado provisório da seleção 

realizada para Fisioterapeuta e Psicólogo, após o processamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 346 de 648



documentação apresentada pelos candidatos:

* O Edital n° 006/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 2932-10.2009.811.0051

 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: Ana Barbieri Cocco, Gelson José Cocco, Celma Regina 

Cocco, Jackson Sheldon Cocco, Jackeline Chayane Cocco, Tania Maria 

Cazarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Archangelo Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

O ADVOGADO FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER- 

OABMT 7328-B/MT, PARA NO PRAZO DE 24 HORAS DEVOLVER OS 

AUTOS, advertindo-o que decorrido o lapso temporal indicado, poderá 

incorrer em eventuais penalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30444 Nr: 553-62.2010.811.0051

 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: PHSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

 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: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA O 

ADVOGADO ADEMAR ARAÚJO ANDRADE JÚNIOR devolver os autos à 

Secretaria, tendo em vista o lapso temporal, e ser este processo inserido 

na meta 2 de 2018, cujo trâmite e processamento exige celeridade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5704 Nr: 43-93.2003.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Neide Fernandes Granjeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Américo Leite Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte Advogado DR. EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

LORENZATTO OAB/MT 9.581, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86500 Nr: 4319-84.2014.811.0051

 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): Transportadora Guanabara Ltda-ME, Vilson 

Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6057/O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Roberta 

Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16.828/MT, 

Mário César Crema - OAB:3873/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, devendo informar a atual localização do bem a ser apreendido ou 

solicitar o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5655 Nr: 1571-02.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhor Aviação Agrícola Ltda, André Lages 

Scortegagna, Marcos Lages Scortegagna, Antônio César dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7285/MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1571-02.2002.811.0051 - 5655

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos em correição.

Com a devida vênia ao Subscritor do Exequente, a intimação pessoal 

mediante remessa dos autos, é reservada aos Procuradores das 

Fazendas Públicas e da Autarquia do INSS, de jeito que se mostra 

impossível coadunar com o expediente.

Dessa forma, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85529 Nr: 3994-12.2014.811.0051

 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: Transportadora Guanabara Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, KARLOS LOCK - 

OAB:16828, Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, Mário 

César Crema - OAB:3873/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 

providenciar a publicação do edital de citação do requerido, nos termo do 

art. 257, II, do Novo Código de Processo Civil, comprovando nos autos no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16236 Nr: 2154-45.2006.811.0051

 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: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Meire Cristina Saturnino da Silva - OAB:OAB/SP 

276.591, Regina de Almeida - OAB:OAB/SP 100.809

 Autos n° 2154-45.2006.811.0051- 16236

Embargos de Terceiros

Decisão.

Vistos etc.

Nos autos dos Embargos de Terceiros nº. 2159-67.2006.811.0051, Id. 

16241, as Partes pediram a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias para tentativa de acordo.

Assim sendo, tendo em vista a semelhança da matéria discutida naqueles 

autos com a deste e, ainda, a identidade das Partes, impõe-se o 

sobrestamento do feito até o deslinde daquele.

Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Esgotado o prazo sem a demonstração da composição amigável da lide e, 

considerando ainda, a ausência do rol de testemunhas, INTIMEM-SE as 

Partes para que apresentem suas alegações finais, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85529 Nr: 3994-12.2014.811.0051

 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: Transportadora Guanabara Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, KARLOS LOCK - 

OAB:16828, Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, Mário 

César Crema - OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, CNPJ: 06912566000176. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 16.214,71 (Dezesseis 

mil e duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Transportadora Guanabara Ltda propôs Ação Monitória 

em face de Transseg Transportes e Logística Ltda em razão de contrato 

inadimplido de prestação de serviços de transportes de diversos materiais 

e insumos agrícolas até o Porto de Paranaguá, no Paraná, perfazendo a 

dívida atualizada até a propositura da ação o valor de R$ 16.214,71 

(dezesseis mil duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos) .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Antes de determinar-se a citação da 

Requerida por edital, impõe-se a solicitação de informações aos cadastros 

da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, justamente para que se prestigie 

a ciência pessoal de seu Representante.Assim, SOLICITEM-SE 

informações, pelos Sistemas Infojud e Siel, acerca do atual endereço da 

Requerida e de seu Representante.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o 

necessário à citação da Requerida, no novo endereço, bem como no de 

seu Representante, observando-se as advertências consignadas na 

decisão inicial. Do contrário, se impossível a localização, CITE-SE a 

Requerida por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 700, 

§ 7º, do NCPC.Nessa hipótese, NOMEIO, desde logo, os ilustres 

Defensores Públicos como Curadores Especiais da Requerida, 

abrindo-se-lhes vista dos autos para manifestação.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 11 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16235 Nr: 2153-60.2006.811.0051

 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: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Autos n° 2153-60.2006.811.0051- 12635

Embargos de Terceiros

Decisão.

Vistos etc.

Nos autos dos Embargos de Terceiros nº. 2159-67.2006.811.0051, Id. 

16241, as Partes pediram a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias para tentativa de acordo.

Assim sendo, tendo em vista a semelhança da matéria discutida naqueles 

autos com a deste e, ainda, a identidade das Partes, impõe-se o 

sobrestamento do feito até o deslinde daquele.

Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Esgotado o prazo sem a demonstração da composição amigável da lide e, 

considerando ainda, a ausência do rol de testemunhas, INTIMEM-SE as 

Partes para que apresentem suas alegações finais, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82016 Nr: 1854-05.2014.811.0051
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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: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, solicitando o que entender de direito para o regular 

prossguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13518 Nr: 2977-53.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior, Flávia 

Cristina Leão de Morais Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Moisés Mendonça - 

OAB:210867/SP, Rui Ferreira Pires Sobrinho - OAB:73891/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 INTIMO a parte exequente que o feito encontra-se a disposição nesta 

secretaria por um prazo de cinco dias, se não for pedida medias 

concretas para prosseguimento da execução o feito retornará ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 3641-45.2009.811.0051

 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: Roseni de Fátima Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Secretaria 

Municipal de Saúde de Campo Verde, Hospital Municipal Coração de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 Certifico e dou fé que, conforme deliberado em audiência ocorrida em 9 

de novembro de 2015 de fls. 101 que aduz: "Por seguinte, após o laudo da 

pericia médica e retorno das missivas, INTIMO as partes para 

apresentação das alegações finais pelo prazo de 10 (dez) dias, 

primeiramente para o advogado da parte autora, e sucessivamente para a 

parte requerida, independente de nova intimação (...)". É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34124 Nr: 666-79.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO exequente para manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça bem como 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.: 15109 Nr: 1027-72.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente citada não pagou e 

não embargou a presente execução; Que, INTIMO a parte exequente para 

impulsionar o feito, bem como 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.: 32938 Nr: 3057-41.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJR, EDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thatiana Rabelo Mesquita 

Teodoro - OAB:15.663/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente para manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, requerendo 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.: 21093 Nr: 3407-34.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Iria Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para retirar o Termo de Penhora e Certidão para Averbação 

da Penhora, apresentando guia de emissão de certidão devidamente paga 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a diligência na 

zona rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de intimação da penhora e avaliação.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 2182-37.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Felicio do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda Natalia de Souza Winck 

Rocha - OAB:6069/MT, Gisely Maria Reveles da Conceição - 

OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para manifestar acerca 

da impugnação a execução de fls. 196/202, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76065 Nr: 1023-88.2013.811.0051

 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: Maria de Lourdes da Conceição Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 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.: 30580 Nr: 688-74.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Turismo Halley Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Maria C. Dias Magalhães 

- OAB:10800 OAB/MT., Luis Marcelo Macedo de Souza - 

OAB:13671/MT, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angélica Vilalva Guimarães - 

OAB:11.385/MT, Jossy Soares Santos da Silva - OAB:7189/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para apresentar cálculo 

atualizado, bem como, manifestar acerca da petição do executado de fls. 

551/558, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71794 Nr: 783-36.2012.811.0051

 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: Otoniel Meireles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 Certifico que, por orientação judicial, tendo em vista que a parte Requerida 

é titular da conta que recebera o depósito referente o alvará nº 

385867-7/2018, esta poderá diligenciar perante o Banco do Brasil com 

cópia do alvará, que se encontra nos autos, e obter o desejado 

comprovante de lançamento do crédito, Todavia junto aos autos os 

extratos fornecidos pelo Departamento de Depósitos Judiciais sistema 

SISCONDEJ, o qual informa que o resgate ocorreu no dia 13/03/18 de 

forma fracionada (um lançamento para cada depósito judicial). INTIMO o 

requerido para ciência dos referidos extratos e, conforme decisão de 

folha 256 encaminho os autos ao arquivo, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75621 Nr: 595-09.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSA, DJPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para que impulsione o 

feito requerendo 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.: 75622 Nr: 596-91.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSA, DJPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para que impulsione o 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias. É o que 

me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 148955 Nr: 4249-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado da Bahia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusdete Carneiro dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fanio Oliveira Souza - 

OAB:39664

 Autos n° 4249-28.2018.811.0051 (148955)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha MAIRA PEREIRA DA 

SILVA para realizar-se no dia 03 de setembro de 2018, às 15h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado constituído pelo 

Acusado na origem.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHIENIS SIMAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/08/2018 Hora: 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-72.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CECILIA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante CARMEN CECÍLIA SCHMIDT. Certificada a tempestividade do 

recurso inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 10 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000889-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para fornecer seus dados 

bancários e possibilitar a expedição da RPV.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA JAPAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018 Hora: 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GOMES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000995-30.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do art. 319, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos comprovantes de endereço em seu nome 

ou documento que comprove o vínculo, pois o documento juntado nos 

autos encontra-se em nome de terceira pessoa, sob pena de 

indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos para 

analise do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Desta forma, aguarde-se a audiência de conciliação, 

citando-se a parte promovida, e intimem-se ambas as partes para 

comparecer ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000372-63.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, 
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os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos 

nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º 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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 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. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, não 

há, no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

pelos protestos em seu nome. Ao passo que o documento acostados no 

autos não é capaz de comprovar a quanto tempo o nome da autora 

encontra-se negativado, nem sequer a data, já que o documento é ilegível. 

Ademais, a requerente formulou pedido genérico, sob o argumento de que 

a inscrição de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, 

pois desconhece o débito cobrado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Nova data de audiência de conciliação será 

designada. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé 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. 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. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 10 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018 Hora: 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Recomenda-se, por fim, que o advogado ora intimado esteja 

presente ao ato, conforme despacho de Id nº 14077051. Everton Alves de 

Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 19/06/2018 Hora: 10:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/08/2018 Hora: 09:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA JAPAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001010-96.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 
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a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que o 

réu possa, já na contestação, produzir as provas que entender 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória da Requerente, pois que a 

Requerida é quem poderá comprovar a regular prestação de serviços. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

que o produto adquirido foi entregue dentro do contratado entre as partes. 

Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as 

partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerido, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. - Tutela de Urgência - Da Tutela de Urgência Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º 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.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

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. § 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. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que o produto em 

voga, o óculos de grau, é item imprescindível para realização das tarefas 

diárias do Requerente, especialmente em relação aos estudos e trabalho, 

tendo em vista de prescrito por médico especialista. Com efeito, a não 

entrega do produto no tempo previsto pela Reclamada, poderá causar 

danos à visão do Autor. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito invocado. No caso dos autos, segundo a inicial, o Requerente 

adquiriu da Requerida um óculos de grau, no mês de maio/2018, 

condicionado ao prazo de entrega de 07 (sete) dias, assim como deixou 

na ótica da Reclamada o óculos que estava utilizando à época. Decorrido 

algum tempo do pedido, a Reclamada solicitou novamente a cópia da 

receita médica ao Requerente, a qual foi devidamente encaminhada no dia 

19.05.2018, via whattsapp. Contudo, mesmo após persistentes cobranças 

por parte do Autor, a Requerida não entregou seus óculos até o presente 

momento. Analisando o que constou dos autos, observa-se que apesar de 

a nota fiscal possuir data de emissão 30.05.2018, é certo que não há data 

específica da entrega do produto, constando ainda “sem frete”. Aliado a 

isso, ressai as mensagens encaminhadas por telefone entre as partes, 

desde o dia 19.05.2018, em que é possível concluir que nessa data já 

havia sido realizado o pedido do produto. Por fim, verifica-se que o 

pagamento do produto foi realizado via cartão de crédito, conforme 

comprovante das faturas trazidas pelo Requerente ao feito. Portanto, 

verifica-se que já decorreu mais de um mês do pedido do óculos de grau 

feito pelo Reclamante à Reclamada, sem qualquer justificativa plausível do 

atraso da entrega. Assim, ante o descumprimento contratual no tocante ao 

tempo de entrega do produto, tenho que a tutela pretendida merece 

acolhimento. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status, ou mesmo o efeito, garantido por 

uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado pelo Reclamante, a fim de 

determinar que a Requerida entregue o produto adquirido pelo Autor, 

consistente em um óculos de grau (conforme nota fiscal de ID 13984559), 

assim como o óculos utilizado anteriormente pelo Requerente, que foi 

deixado por ele no estabelecimento comercial da Reclamada, no endereço 

do Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Designe-se a audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que 

compareça à audiência de conciliação designada pela Secretaria, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o advogado do Autor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000853-26.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Antecipação de Tutela: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º 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.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se 

que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da 

tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus 

boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de 

difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pelo Reclamado 

é capaz de causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. In casu, a parte Autora alega que financiou um veículo 

junto ao Requerido, assumindo 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de 

R$ 911,90 (novecentos e onze reais e noventa centavos) com termo inicial 

em 30/10/2015 e final em 30/09/2019 e que vem cumprindo assiduamente 

como o compromisso. Contudo, foi surpreendido com a negativação de 

seu nome no valor de R$ 16.414,20 (dezesseis mil quatrocentos e 

quatorze reais e vinte centavos) referente ao contrato nº 

01594382788553 junto a Instituição Requerida, referente ao contrato de 

financiamento do automóvel. Para comprovação do alegado, o Requerente 

trouxe aos autos documentos que demonstram que o débito que gerou a 

negativação de seu nome foi devidamente quitado (doc. evento 

14008520). Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante para determinar 

que o Requerido promova a imediata baixa de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes relativamente ao débito discutido nos presentes autos. A fim 

de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada 

para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de imposição de multa diária, a qual desde á fixo em R$ 100,00 (cem 

reais). AGUARDE a audiência designada para o dia 06 de agosto de 2018, 

às 13h. CITE-SE o Reclamado para que compareça à audiência de 

conciliação designada pela Secretaria, consignando a advertência 

prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que 

também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado do 

Reclamante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante GILMARA ARAÚJO. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GARCIA ZANOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - " PONTO FRIO " (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Visto etc. Inconformada com a sentença proferida a parte 

reclamada CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A. interpôs recurso 

inominado, devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 

9.099/95. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. De 

outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o Reclamante SIDNEI 

GARCIA ZANOTTO não é assistido por Advogado particular. Portanto, 

considerando a hipossuficiência do recorrido, NOMEIO a ilustre advogada 

Dra. Mariana Caetano Bernardi para o patrocínio de seus interesses. 

Assim, intime-se a ilustre Advogada acerca de sua nomeação, bem como 

para que apresente as contrarrazões ao recurso interposto. 

Concomitantemente, em que pese a não localização do Reclamante no 
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endereço fornecido nos autos, DETERMINO que seja procedida sua 

intimação por meio do número de telefone informado por ele nos autos. 

Após a parte recorrida apresentar suas contrarrazões, remeta-se o 

processo à Superior Instância para apreciação dos recursos interpostos, 

certificando-se a regularidade das intimações. Por fim, cumprida a 

determinação pela Advogada nomeada, desde já, FIXO os honorários 

advocatícios em 01 URH, devendo ser expedido, ao final da lide, a 

respectiva certidão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, data11 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA VIEIRA (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante MONIQUE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MALLONE SANSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante JONATHAN MALLONE SANSEL. Certificada a tempestividade 

do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da 

Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante FAGNER DA SILVA. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LUIZ AGNOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante CLAUDEMIR LUIZ AGNOLINI. Certificada a tempestividade do 

recurso inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES DESERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

reclamada OI MÓVEL S.A. interpôs recurso inominado, devidamente 

preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a parte recorrida 

apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à Superior Instância 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-02.2017.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

GELOCI ROQUE GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos termos do § 1° do 

art. 42 da Lei 9.099/95. Igualmente, a parte reclamante GELOCI ROQUE 

GELESKI, interpôs recurso inominado, postulando a gratuidade da justiça. 

Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade lançado pelo Reclamante Geloci 

Roque Geleski. Certificada a tempestividade dos recursos inominados, 

RECEBO-OS no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. INTIMEM-SE ambas partes para apresentarem as suas 

respectivas contrarrazões. Após, remeta-se o feito à Superior Instância 

para apreciação dos recursos interpostos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante MARIA ANTONIA COSTA LIMA. Certificada a tempestividade 

do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da 

Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IURI WAGNITON MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante IURI WAGNITON MORAES DA COSTA. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração manejados por 

TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em suma, que a sentença proferida 

é contraditória, em relação à fundamentação quanto à existência de danos 

morais, tendo em vista a existência de contratação legítima entre as partes 

(ID 13090263). A parte Embargada pugnou pela rejeição dos Embargos 

declaratórios. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, 

obscuridade ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se 

infere do expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que 

não há causa para embargos declaratórios, haja vista que não há 

qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando 

sentencial em referência. Ao contrário, o decreto condenatório constou 

expressamente a fundamentação acerca da possibilidade de concessão 

dos danos morais pleiteados. Ademais, é certo que a substância do 

julgado deve ser mantida, visto que os embargos não visam a reforma da 

decisão, mas apenas serve como instrumento para correção de erros 

visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou contradição, omissão ou erro 

material, mas que mantenham o mesmo teor decisório exarado 

anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, 

deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da 

sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 

1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante NEUSA SOARES. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011877-10.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DE ANDRADE MORGENSTERN (REQUERENTE)

PAULO MORGENSTERN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

reclamada RAUL ANTUNES MACEDO interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Igualmente, a parte reclamante PAULO MORGENSTERN e LEONILDA DE 

ANDRADE MORGENSTERN, interpôs recurso inominado, postulando a 

gratuidade da justiça. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade lançado pelos 

Reclamantes Paulo Morgenstern e Leonilda de Andrade Morgenstern. 

Certificada a tempestividade dos recursos inominados, RECEBO-OS no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Os 

recorridos Paulo Morgenstern e Leonilda de Andrade Morgenstern já 

apresentaram as contrarrazões. Portanto, INTIME-SE o recorrido RAUL 

ANTUNES MACEDO, por meio de seu Advogado, para apresentar as 

respectivas contrarrazões. Após, remeta-se o feito à Superior Instância 

para apreciação dos recursos interpostos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ROSA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Requerente, por meio do petitório de ID 13760269, 

manifestou-se pela desistência da ação. Nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do feito 

em decorrência de pedido de desistência por parte do autor não depende 

da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.” Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pela Reclamante, julgando extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas ou honorários, 

na forma da lei. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000707-82.2018.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do real consumo da 

energia elétrica na unidade de consumo do Requerente referente aos 

meses em discussão judicial e que o débito negativado é legítimo. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, junte todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 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. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 14/12/2015, consoante documento acostado aos autos 

no ID 14067335, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de dois anos e meio a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a autora não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

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 

contrafé 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. 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. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 10 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001002-56.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. A Reclamada 

TELEFONICA BRASIL S.A. realizou o pagamento voluntário do débito. A 

parte exequente concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o art. 794, 

inciso I, do CPC: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor 

satisfaz a obrigação.” Ex positis, diante do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no dispositivo supra, combinado com o art. 795, também 

do CPC, julgo, por sentença, extinta a presente execução. Por 

consequência, DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos 

(ID 13398789) em favor da parte exequente, nos termos do petitório de ID 

13543637. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000217-60.2018.811.0051 Polo Ativo: MARGARETH DOS SANTOS Polo 

Passivo: CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A e TCT 

MOBILE TELEFONES Vistos em correição. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 13478389), que 

houve composição amigável entre as partes, no que tange a obrigação 

pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo e como 

consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. AUTORIZO o depósito em juízo do valor acordado, conforme 

solicitado no ID. 13887024. Após o depósito, INTIME-SE a Reclamante, por 

telefone, para que informe corretamente os seus dados bancários para 

ser solicitado o alvará judicial. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-77.2017.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000438-77.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito de ID 13362976. O Exequente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 143371265, pugnou pelo levantamento do valor 

depositado, o que presume a sua anuência com o pagamento. É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado nos autos (ID 13362976), em favor da parte Exequente e 

seu Advogado, em contas indicadas por ela, nos termos da petição de ID 

143371265. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de junho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000319-19.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito de ID 13646162. O Exequente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 13720478, concordou com o pagamento, pugnando 

pelo levantamento do valor depositado. É o relato.Fundamento e Decido. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 13646162), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 13720478. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 27 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VOLANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010038-71.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da execução, conforme 

comprovante de depósito de ID 13594385, pugnando pela extinção nos 

termos do art. 924, II, do CPC. O Exequente, por sua vez, por meio da 

petição de ID 13674925, pediu pelo levantamento do valor depositado. É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 13594385), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

13674925. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de junho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010995-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MONTEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010995-72.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da execução, conforme 

comprovante de depósito de ID 12836981, pugnando pela extinção da 

ação. O Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 13013156, 

pediu pelo levantamento do valor depositado, com o posterior 

arquivamento da ação. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

12836981), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 13013156. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de 

junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARLOTA DE JESUS (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001106-48.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito de ID 1331853. O Exequente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 13699780, concordou com o pagamento, pedindo 

pelo seu levantamento do valor depositado. É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 1331853), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 13699780. Transitada em julgado, 
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proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 28 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-86.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000278-86.2016.811.0051 Sentença. Vistos etc. A Reclamada 

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. realizou o pagamento voluntário do débito. 

A parte exequente concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o art. 794, 

inciso I, do CPC: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor 

satisfaz a obrigação.” Ex positis, diante do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no dispositivo supra, combinado com o art. 795, também 

do CPC, julgo, por sentença, extinta a presente execução. Por 

consequência, DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos 

(ID 13187137) em favor da parte exequente, nos termos do petitório de ID 

13223293. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000790-35.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Reclamada BANCO BRADESCO realizou o pagamento voluntário do débito. 

A parte exequente concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o art. 794, 

inciso I, do CPC: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor 

satisfaz a obrigação.” Ex positis, diante do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no dispositivo supra, combinado com o art. 795, também 

do CPC, julgo, por sentença, extinta a presente execução. Por 

consequência, DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos 

(ID 12647900) em favor da parte exequente, nos termos do petitório de ID 

13247411. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000486-36.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Reclamada BANCO BRADESCO realizou o pagamento voluntário do débito. 

A parte exequente concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o art. 794, 

inciso I, do CPC: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor 

satisfaz a obrigação.” Ex positis, diante do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no dispositivo supra, combinado com o art. 795, também 

do CPC, julgo, por sentença, extinta a presente execução. Por 

consequência, DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos 

(ID 13802400) em favor da parte exequente, nos termos do petitório de ID 

13835199. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000833-69.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Reclamada BANCO BRADESCO realizou o pagamento voluntário do débito. 

A parte exequente concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o art. 794, 

inciso I, do CPC: “Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor 

satisfaz a obrigação.” Ex positis, diante do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no dispositivo supra, combinado com o art. 795, também 

do CPC, julgo, por sentença, extinta a presente execução. Por 

consequência, DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos 

(ID 13928237) em favor da parte exequente, nos termos do petitório de ID 

13959424. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Campo Verde/MT, 11 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000209-54.2016.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Reclamada EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. (CLARO TV) 

realizou o pagamento voluntário do débito. A parte exequente concordou 

com o valor depositado e requereu o levantamento. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Dispõe o art. 794, inciso I, do CPC: “Art. 794. 

Extingue-se a execução quando: I - o devedor satisfaz a obrigação.” Ex 

positis, diante do pagamento integral do débito, com supedâneo no 

dispositivo supra, combinado com o art. 795, também do CPC, julgo, por 

sentença, extinta a presente execução. Por consequência, DETERMINO o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 14014640) em favor da 

parte exequente, nos termos do petitório de ID 14048964. Sem custas ou 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-96.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PLASSON DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA ZILLI OAB - SC35428 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010446-96.2014.811.0051 Despacho. Vistos etc. A princípio, 

diante do longo decurso temporal que dura este feito, necessário se faz 

um breve resumo do andamento processual. No dia 02.09.2015 (ID 

1280064) foi realizada penhora, por meio do Bacenjud, oportunidade em 

que foi constrito certa quantia da conta do Executado. O Executado foi 

intimado em 01.10.2015 (ID 1280067) e permaneceu inerte. A parte 

Exequente foi intimada em 14.11.2016 (ID 3312445– sistema registrou 

ciência). Em seguida, certificou-se no feito que, embora intimada, a parte 

Exequente permaneceu inerte (ID 5024041 – 06.03.2017). A parte 

Exequente apresentou petitório em 15.02.2018 (ID 11752312) requerendo 

o levantamento do valor penhorado. Entretanto, foi proferida sentença, no 

dia 04.03.2018 (ID 9809335), julgando o feito extinto em decorrência da 

desídia da parte Exequente, determinando a devolução dos valores 

penhorados ao executado. A parte Executada não foi intimada da 

sentença (ID 13124544). Decido. No caso dos autos, vislumbra-se que o 

feito foi extinto sem resolução do mérito, em decorrência da inércia da 

parte Exequente. Ocorre que, antes mesmo de ser proferida referida 

sentença, a parte exequente apresentou petitório nos autos, postulando o 

levantamento do valor penhorado (ID 11752312). Portanto, não se mostra 

crível arquivar os autos sem resolução do mérito, quando, na verdade, 

houve o cumprimento da obrigação e a parte se manifestou pelo 

levantamento dos valores constritos. Ademais, registra-se que sequer foi 

realizada a intimação da parte Executada da sentença proferida. Aliado a 

isso, vê-se que o Executado não ofereceu embargos da penhora outrora 

realizada. Desta forma, em analogia ao §7°, do artigo 485, do CPC, 

retrato-me da decisão proferida no ID 9809335, e JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor penhorado 

nos autos (ID 1280064) em favor da parte exequente, em conta indicada 

(ID 11752312). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 11 

de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 3073-85.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welerson Glauber Telini Bega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, JOSÉ LÍDIO 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 etc.

 Tendo em vista que a parte requerente apresentou dois endereços para 

tentativa de citação da parte requerida, sendo todas frustradas, 

excepcionalmente, determino que se proceda a busca de endereço 

atualizado de WELERSON GLAUBER TELINI BEGA, inscrito no CPF: 

096.342.538-22 pelo sistema BacenJud.

 Aguarde-se em gabinete a resposta.

 Com o aporte de endereço distinto do apresentado nos autos, determino a 

citação do requerido, nos termos da decisão inicial.

 Não sendo localizado endereço, vista dos autos à parte requerente, para 

que requeira o que entender de direito.

Sem prejuízo, apense-se ao feito sob código nº 57634.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57793 Nr: 2845-76.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA ROCHA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação da requerida de fls. 100/101, impulsiono 

os autos a fim de intimar a requerente a se manifestar, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 1474-77.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 1687-30.2009.811.0029

 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: Juraci Antonio Gonzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - OAB:MT 

18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:OAB/MT 16.988, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A/MT

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial às fls. 493/520, impulsiono os 

autos a fim de intimar as partes a se manifestarem sobre o mesmo, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43934 Nr: 296-64.2014.811.0029

 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): LEONARDO BUENO NASCIMENTO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT, Thiago Moura Nasser - 

OAB:OAB/MT 18.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta de intimação sob a justificativa 

"mudou-se", impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos 

autos, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 452-47.2017.811.0029

 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: VGSdC, VDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não localizaçãop da requerente pelo oficial de Justiça, 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerente, através de seu patrono, 

para que providencie a retirada do Termo de Guarda junto a esta 

secretaria, no prazo de 10 dias. Após, independente de manifestação da 

parte, remeta-se os autos ao arquivo, conforme já determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54983 Nr: 1254-79.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro São Gabriel Insumos Agrícolas Ltda, ALDO 

LOUREIRO DE ALMEIDA, Ronaldo Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique 

Staniszewski - OAB:12972-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial acostado às fls. 141/150, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20896 Nr: 1618-95.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALMAT MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538, Evandro Silva Pereira - OAB:11.538

 Sentença.

 A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal, contra Agralmat 

Máquinas Veículos Ltda.

 A parte autora peticionou requerendo a extinção do processo nos termos 

do artigo 924, inciso II do NCPC (fls. 17/18).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Tendo a parte autora requerido a extinção do feito pelo integral 

pagamento da divida, caso é de extinção do feito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema APOLO/TJMT.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000208-67.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FRANCISCA RAMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Canarana (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados 

do processo: Processo: 1000208-67.2018.8.11.0029; Valor causa: R$ 

37.057,07; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLEONICE FRANCISCA RAMOS Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE CANARANA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) AUTOR: CLEONICE FRANCISCA RAMOS 

RÉU: MUNICÍPIO DE CANARANA Data de Distribuição da Ação: 03/07/2018 

10:13:10. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDOS em lugar incerto e 

não sabido, bem como os eventuais interessados, quanto aos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentem, querendo, resposta. 

RESUMO DA INICIAL: CLEONICE FRANCISCA DA SILVA vem à presença 

de Vossa Excelência, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, ajuizar a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL URBANO Em face do 

MUNICIPIO DE CANARANA, pessoa jurídica de direito público interno, 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabio Marcos Pereira de Faria, 

acerca o imóvel urbano vinculado à matrícula mãe nº 1.201 do loteamento 

urbano Bairro Jardim Bela Vista, da cidade de Canarana, aprovado pela 

Lei Municipal nº 191/91 de 06 de Novembro de 1991, pertencente, 

portanto, ao município de Canarana. Despacho/Decisão: Vistos, etc. 

CITE-SE o Requerido e os confinantes para que, querendo, apresentem 

resposta, no prazo de 15 (quinze)dias, com as advertências do art. 334 

do NCPC. CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

Requeridos em lugar incerto e eventuais interessados. INTIMEM-SE, pela 

via postal, os Representantes do Estado de Mato Grosso e da União para 

que manifestem eventual interesse. Após, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. .Assinado digitalmente 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito 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 AMELIA DEDONE COSTA, digitei. 

Canarana, 11 de julho de 2018 MARIA AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34781658

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43696 Nr: 33-32.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Goldoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente informou em fls. 42, a 

quitação da RPV, objeto dos apresentes autos, dando-se por satisfeita a 

obrigação.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Ainda, determino o desentranhamento de fls. 36 a 41, vez que não 

integram os presentes autos.

4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55517 Nr: 1537-05.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Stroschein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Henrique 

Stroschein contra a sentença prolatada às fls. 51/52, que julgou 

procedente a ação.

2. Os embargos foram interpostos tempestivamente.

 3. É o necessário.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

5. Verifica-se, entretanto, a existência dos citados vícios na sentença 

atacada, pois condenou o requerido (INSS) a implantação do benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade ao requerente, no valor de um salário 

mínimo por mês e fixou a data de início do benefício em 05/08/2016 

(citação do requerente – fls. 33vº). Todavia, a data reportada foi 

estipulada equivocadamente, tendo em vista que deveria ser estabelecido 

como início do benefício a data do requerimento administrativo 

(03/05/2016).

6. Sendo assim, os presentes embargos devem ser acolhidos.

 7. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

contra a sentença proferida às fls. 51/52, devendo a parte dispositiva 

assim constar:

“Por exigência do que dispõe o Provimento n°20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome da parte beneficiária: HENRIQUE STROSCHEIN; 

1.a. CPF 175.687.730-00; 1.bNome da mãe: Maria Stroschein; 2. Benefício 

concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data de início de benefício: 

03.05.2016 (data do requerimento administrativo); 4. Renda mensal inicial: 

1 (um) salário mínimo; 5. Endereço do Segurado: Rua Cedro Novo, nº 601, 

Bairro Jardim, município de Canarana-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença.”

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55506 Nr: 1528-43.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDSON DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 Vistos etc.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, determino que seja 

confeccionada a guia de execução penal definitiva em nome do Acusado, 

que deverá ser devidamente instruída com as peças necessárias, 

devendo ser observado os termos do acórdão.

Após, ao arquivo com baixa e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47377 Nr: 239-12.2015.811.0029

 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: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Piacentini, GIOVANE LOUREZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação, por Agro Araguaia 

Insumos Agricolas LTDA e Alisson Piacentini e Geovane Lorenzon, por 

consequência, declaro a extinção do presente feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art.487, III, "b" do Novo Código de Processo 

Civil.

2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

3. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62768 Nr: 2558-79.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS ZERIAL PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 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. 31 aguarde-se o prazo 

de suspensão do feito por 30 (trinta) dias, decorrido o prazo intime-se o 

Exequente para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56258 Nr: 2008-21.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MARCUS SCHMIDT, Marcos Paulo Schmidt, 

MAYARA SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELISANGELA ROSSI SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação, por Emerson Marcos 

Schmidt e Espólio de Elisangela Rossi Schmidt, por consequência, declaro 

a extinção do presente feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art.487, III, "b" do Novo Código de Processo Civil.

2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

3. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18699 Nr: 1917-09.2008.811.0029

 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: Analia Leandro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade 

ajuizada por Anália Leandro Lima em face do “Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS”, Autarquia Federal, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que possui os requisitos para concessão de 

benefício previdenciário.

 2. A presente ação teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 204/205 o 

requerido apresentou planilha de cálculo, que foi prontamente acolhido 

pela parte autora (fls. 206 vº), que concordou com o cálculo apresentado, 

pedindo sua homologação e a expedição do competente RPV.

3. Vieram-me os autos conclusos.

 É o Relatório. Fundamento e Decido.

 4. . Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade 

ajuizada por Anália Leandro Lima em face do “Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS”, Autarquia Federal, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que possui os requisitos para concessão de 

benefício previdenciário.

5. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

269, III, do Código de Processo Civil, o cálculo apresentado às fls. 205, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, constituindo o título 

executivo judicial, na forma do artigo 475-N, III, do citado diploma acima, em 
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consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, III, do Código de Processo Civil.

06. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

07. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à parte autora.

 08. Custas e honorários na forma avençada pelas partes.

09. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52683 Nr: 3198-53.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neli Correa Taborda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, 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 pelos alvarás que houve a total quitação 

do débito (fls. 55/56).

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.

Sem custas ou honorários.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54595 Nr: 1156-94.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neli Correa Taborda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

Considerando o teor das certidões acostadas às fls. 19/20, e alvarás 

defls. 55/56 nos Autos nº 3198-53.2015.811.0029 – Código: 62683, 

proceda-se o arquivamento dos presentes embargos à execução, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 2495-30.2012.811.0029

 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: Maria Neli Correa Taborda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que houve pagamento integral do débito, conforme 

verificado em fls. 55/56 dos Autos nº 3198-53.2018.811.0029 - Código: 

52683 (apenso), extingo o presente feito pelo pagamento, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

2. Intime-se.

3. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se o os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16417 Nr: 2121-87.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moises da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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 pelos alvarás que houve a total quitação 

do débito (fls. 101 e 103).

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.

Sem custas ou honorários.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20269 Nr: 994-46.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moises da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

Levando-se em consideração a extinção dos autos nº 

2121-87.2007.811.0029 - Código: 16417, com fulcro no artigo 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil, determino a remessa dos presentes autos 

ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 3644-32.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Pereira Martins, Dalva Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

269, III, do Código de Processo Civil, o cálculo apresentado às fls. 212/213, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, constituindo o título 

executivo judicial, na forma do artigo 475-N, III, do citado diploma acima, em 

consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, III, do Código de Processo Civil.06. Determino que 

seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região – 

Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas atrasadas, através de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância descrita nos autos, 

assim como, em separado, das verbas honorárias de sucumbência.07. 

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º 

Região, dê-se novas vistas à parte autora. 08. Custas e honorários na 

forma avençada pelas partes.09. Transitada em julgado, arquivem-se os 
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autos com as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21492 Nr: 2208-72.2009.811.0029

 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: Maria Idaci da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Tendo em vista os documentos aportados às fls. 259/264, intimem-se as 

partes para manifestarem no prazo legal.

2. Cumpra-se.

3. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 1220-36.2018.811.0029

 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: KGDMF, PGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Isto posto, ante ao flagrante equívoco contido na certidão de 

nascimento do Requerente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

espeque no art. 109, parágrafos 2º e 4º da Lei 6.015/1973, o pedido 

descrito na vestibular, determinando a expedição de mandado de 

retificação ao digno oficial da serventia de registro civil que lavrou o 

assento ilustrado na certidão de fl. 14, devendo conter em seu bojo o 

nome correto dos genitores da autora, sendo Gilmar Antonio Fiorentin e 

Pauliana Gomes de Matos, ainda, indefiro pedido liminar da tutela de 

urgência a fim de oficiar-se ao Banco do Brasil imediata abertura de conta 

em nome da Requerente. 12. Sem condenação em custas processuais, 

vez que o feito tramita sob o pálio da Gratuidade da Justiça.13. 

Notifique-se o Ministério Público. 14. Transitado em julgado, e certificado 

nos autos, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.15. P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22734 Nr: 539-47.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C Gomes - ME, João Carlos Gomes de Sousa, 

Debora Fernandes dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,1.... 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4586 Nr: 649-61.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:5787-A/MT e 8.1

 Vistos,1. (...) 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49786 Nr: 1690-72.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVM, RDDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT, VDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifestou-se 

às fls. 53 pela extinção da ação tendo em vista a perda superviniente de 

ineteresse processual.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, VI, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58980 Nr: 399-66.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Rosa Rodrigues, Iraci Salete Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, pelas razões 

alinhavadas e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o 

Município de Canarana a incorporar na remuneração dos requerentes as 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite 

máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) e o prazo 

prescricional disposto no art. 1º do Decreto – Lei nº 20.910/1932; bem 

como determinar a aplicação da correção monetária pelo INPC até o 

advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a 

contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, e 

juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança.26. Sem custas ou honorários, eis 

que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.27. Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença.28. Dou esta por publicada com a inserção no 

sistema informatizado APOLO/TJMT.29. Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14675 Nr: 398-33.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Alves Dias
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Comprovado nos autos o depósito dos valores para pagamento de 

RPV,s. 240, desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento de 

referido montante, devendo ser expedido alvará conforme requisitado em 

fls. 242/250º.

2. Após, intime-se o Requerente , dando-o ciência da realização do ato 

supramencionado.

3. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54304 Nr: 884-03.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Alves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

 1. Ante o teor da certidão de fls. 20, determino o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de praxe.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49625 Nr: 1607-56.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Schwaab

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Comprovado nos autos o depósito dos valores para pagamento de RPV, 

fl46, desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento de 

referido montante, devendo ser expedido alvará conforme requisitado em 

fls. 47/55.

2. Após, intime-se o Requerente , dando-o ciência da realização do ato 

supramencionado.

3. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47177 Nr: 131-80.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Schwaab

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:PF 1873226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

 1. Ante o teor da certidão de fls. 42, determino o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de praxe.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50628 Nr: 2089-04.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Pereira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

 1. Ante o teor da certidão de fls. 38, determino o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações de praxe.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49114 Nr: 1270-67.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eugênio Willians Gonçalves 

Santana. - OAB:17.447

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação, por Andreia Lisangela 

Seibert Gall e Sidney Carvalho de Siqueira, por consequência, declaro a 

extinção do presente feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art.487, III, "b" do Novo Código de Processo Civil.

2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

3. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62897 Nr: 2637-58.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação, por Valdson Souza e 

Silva e Maria Vandia de Oliveira, por consequência, declaro a extinção do 

presente feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art.487, III, 

"b" do Novo Código de Processo Civil.

2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

3. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 404-59.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Biguelini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SCAPINI, MARIA INÊS SCAPINI, 

Economia Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, Arno Jacó Kreutz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Vistos,

 1. Intime-se a parte Exequente para manifestar-se sobre fls. 246/256, 

requerendo o que entender de direito.

2. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17553 Nr: 780-89.2008.811.0029

 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: Noeli Schwaab

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a autarquia ré, para, querendo, se manifeste acerca dos 

cálculos de fl. 135/142, juntado pelo Exeqüente, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-41.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BATSCHKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DINIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, ARAGUAIA PRÉ MOLDADOS LTDA, CNPJ nº 

05.695.599/0001-49, no valor de R$ 3.370,78 (três mil, trezentos e setenta 

reais e setenta e oito centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de 

depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor, 

intimando-se a parte Promovida para que, querendo, embargue no prazo 

legal. Não logrando êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte 

promovente, para que requeira o que entender de direito. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 05 de julho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-95.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YAKAGI KUIKURO MEHINAKU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 23/08/2018, às 14h10min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 11 de julho de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-87.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RIBEIRO CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

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, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 11 de julho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE DEUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1000077-92.2018.8.11.0029 Visto. Inicialmente, cumpre 

esclarecer que à parte requerente é assegurada prioridade na tramitação 

dos processos, procedimentos e na execução dos atos e diligências, 

conforme artigo 71 da Lei 10.741/03. Observando detidamente o feito, 

verifica-se tratar de pedido de indenização do seguro DPVAT, sendo 

necessária apresentação do grau de invalidez do beneficiário, logo 

imprescindível esta prova para o deslinde da demanda. 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. E, esse é o caso dos autos. Nesse sentido, o 

artigo 464, § 3º do NCPC, trouxe inovação relevante, introduzindo a "Prova 

Técnica Simplificada" que consiste apenas na inquirição de especialista, 

pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial 

conhecimento científico ou técnico. Desta forma, CONVERTO o julgamento 

em diligência e determino que seja intimada a Secretaria de Saúde 

Municipal, para que profissional médico realize a perícia, emitindo parecer 

indicando o grau de extensão da lesão, se possui caráter total ou parcial, 

e se parcial, se a repercussão é intensa, média, leve ou residual, tudo em 

conformidade com o artigo 3º a Lei 6.194/74. Oficie-se a Secretaria de 

Saúde Municipal, para que após a realização da perícia, encaminhe a esse 

Juízo, laudo detalho no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte Autora 

para que compareça a Secretaria de Saúde, munida de cópia desse 

mandado, para que seja feito o agendamento e realização da prova 

determinada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vistos. Homologo 

a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 03 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-45.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença. Assim, 

considerando o pagamento efetuado, com o valor depositado pela parte 

sucumbente, DETERMINO a expedição de alvará, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 16/2011 – CGJ. Às providências. Cumpra-se. Canarna, 

25 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do 

Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - 

Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - 

TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99363 Nr: 5469-79.2017.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Santana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ausentes os requisitos para sua concessão, INDEFIRO a 

tutela de urgência postulada. Considerando que a Fazenda Pública, 

infelizmente, ainda não adota a conciliação como forma primordial de 

resolução dos conflitos, o que revela improvável o fim deste processo por 

meio de acordo em razão da cultura vigente no âmbito da Administração 

Pública, deixo de determinar a designação da audiência de que trata o art. 

334 do CPC/2015.Cite-se a parte requerida para contestar a ação no 

prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC).Contestada a ação, 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 

350 e 351 CPC).Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que 

faço com base no artigo 98 do CPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100159 Nr: 5899-31.2017.811.0024

 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: Esmilia Pereira da Silva e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ausentes os requisitos para sua concessão, INDEFIRO a 

tutela de urgência postulada. Considerando que a Fazenda Pública, 

infelizmente, ainda não adota a conciliação como forma primordial de 

resolução dos conflitos, o que revela improvável o fim deste processo por 

meio de acordo em razão da cultura vigente no âmbito da Administração 

Pública, deixo de determinar a designação da audiência de que trata o art. 

334 do CPC/2015.Cite-se a parte requerida para contestar a ação no 

prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC).Contestada a ação, 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 

350 e 351 CPC).Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que 

faço com base no artigo 98 do CPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2452 Nr: 54-77.2001.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de proceder a 

intimação do advogado da parte requerida/executada, para fazer 

comparecer perante este Juízo, o seu constituinte, Sr. José Carlos de 

Souza, a fim de assinar o termo de penhora e depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68337 Nr: 3466-59.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrao Vilela dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

15.3.2018.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96868 Nr: 4388-95.2017.811.0024

 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: Sebastião Vieira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

11.9.2017.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100657 Nr: 6096-83.2017.811.0024

 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: Mauro Cesar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

16.2.2018.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99373 Nr: 5478-41.2017.811.0024

 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: Ediel Alexandre Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCLUSÃODesta feita, ausentes os requisitos para sua concessão, 

INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Considerando que a Fazenda 

Pública, infelizmente, ainda não adota a conciliação como forma primordial 

de resolução dos conflitos, o que revela improvável o fim deste processo 

por meio de acordo em razão da cultura vigente no âmbito da 

Administração Pública, deixo de determinar a designação da audiência de 

que trata o art. 334 do CPC/2015.Cite-se a parte requerida para contestar 

a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do 

CPC).Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).Defiro o pedido de justiça gratuita à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 265-20.2018.811.0024

 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: ENEDINA MASSON FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Divino da Costa, Terezinha Nunes da 

Costa, WILSON GARCIA DA COSTA, AFONSO QUINTINO DA COSTA, 

Josefina Belchior de Souza, MARISLENE NUNES DE OLIVEIRA, Acemir 

José Miranda Costa, Otavio José Nunes da Costa, Solange Cristina Martins 

Albernaz, Lenismar Nunes da Costa Santos, Aci Miranda da Costa, Jacildo 

Pedro de Oliveira, ADEMIR QUINTINO DA COSTA, ADEMIR JORGE 
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MIRANDA DA COSTA, Vicente Paulo dos Santos, Edson Miranda Costa, 

ALCEU BENEDITO MIRANDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória formulada por ENEDINA 

MASSON FURTADO em face dos herdeiros do falecido Sr. ALCEU DA 

COSTA, Sra. OROZA NUNES DA COSTA e outros.

As partes compuseram acordo e pugnaram por sua homologação, nas 

audiências de ref. 30 e 36.

À ref. 38 o juntou outorga uxória.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Destaco que o acordo trazido aos autos não apresenta qualquer 

contrariedade à lei. Foi formalizado por partes maiores e capazes, possui 

objeto lícito e pedido possível. Assim, sem delongas, a homologação é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação homologo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo acostado nos autos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão. JULGO, 

portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE mandado ao Cartório competente para transferência do 

imóvel para os autores, exatamente como requerido na inicial (art. 16, §1º, 

do Decreto-Lei n. 58/37).

CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99441 Nr: 5515-68.2017.811.0024

 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: Jose Ney Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ausentes os requisitos para sua concessão, INDEFIRO a 

tutela de urgência postulada. Considerando que a Fazenda Pública, 

infelizmente, ainda não adota a conciliação como forma primordial de 

resolução dos conflitos, o que revela improvável o fim deste processo por 

meio de acordo em razão da cultura vigente no âmbito da Administração 

Pública, deixo de determinar a designação da audiência de que trata o art. 

334 do CPC/2015.Cite-se a parte requerida para contestar a ação no 

prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC).Contestada a ação, 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 

350 e 351 CPC).Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que 

faço com base no artigo 98 do CPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92230 Nr: 2051-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLENE JEREMIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Terezinha Jeremias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.Deixo de condenar as 

partes em custas e despesas processuais.Intime-se a parte autora e 

dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99970 Nr: 5811-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DIEGO SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

pelo BANCO BRADESCO S/A, contra MAURICIO DIEGO SOUZA MARTINS, 

pelos motivos narrados na inicial.

À ref. 22, a parte autora pleiteou pela desistência da ação.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, infere-se que o requerido não foi citado.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93311 Nr: 2595-24.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO P. PIROZZI REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL, Ricardo Pereira Pirozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O BANCO BRADESCO S/A propôs a presente ação de execução de título 

extrajudicial em desfavor de RICARDO P. PIROZZI REPRESENTAÇÃO 

COMÉRCIO, pelos fundamentos expostos na inicial.

 À fl. 52, as partes peticionaram informando a celebração de acordo e 

requerendo a sua homologação e extinção do feito.

É breve o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que as partes transigiram quanto ao 

débito executado no presente feito.

Assim sendo, dispõe o artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015:

“Art. 487 – Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar: (...)

b) a transação”

 Pois bem, por vislumbrar que o acordo trazido ao feito aparentemente não 

apresenta qualquer contrariedade à lei, a homologação é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo acostado nos autos, cujas cláusulas e condições fazem 

parte integrante desta decisão (REF.52), extinguindo-se o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 771, parágrafo único c/c artigo 

487, III, “b”, ambos do CPC.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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 Após a intimação das partes e certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79433 Nr: 944-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemilson Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

pelo AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO S/A, contra EDEMILSON PONTES, pelos motivos 

narrados na inicial.

À ref. 47, a parte autora pleiteou pela desistência da ação.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, infere-se que o requerido não foi citado.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101434 Nr: 225-38.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ROSA DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

pelo Banco Financiamentos S/A, contra Valdemir Rosa da Conceição, 

pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 28, a parte autora pleiteou pela desistência da ação.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, infere-se que o requerido não foi citado.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36512 Nr: 3247-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diocles de 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: Diocles de figueiredo - 

OAB:1334

 Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do executado com 

relação às CDA’s de n° 1770/2009, 1771/2009, 1772/2009. Ademais, no 

que diz respeito ao valor constante na CDA de n° 1191/2009 (fl. 6), 

intime-se o exequente para que apresente memória atualizada do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo de conhecimento notório que o 

executado é pessoa falecida, tendo inclusive ocupado o cargo de 

Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intime-se o município de Chapada dos Guimarães para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova a necessária habilitação dos herdeiros. Dessa 

forma, suspendo o curso da demanda, nos termos do art. 313, I, do CPC. 

Nada requerendo no prazo assinalado, determino, desde já, a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF, 

o que deverá ser anotado no sistema Apolo. Findo o prazo mencionado o 

item anterior, proceda-se na forma do art. 40, §1º, da Lei de Execução 

Fiscal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36174 Nr: 1919-23.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Aparecida Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a contestação apresentada, verifica-se que inexistem 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito, logo nada há a ser 

saneado no presente feito.

Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil), ou dizerem 

sobre o aproveitamento das oitivas já realizadas.

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34758 Nr: 639-17.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Lucena de Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a contestação apresentada, verifica-se que inexistem 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito, logo nada há a ser 

saneado no presente feito.

Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil), ou dizerem 

sobre o aproveitamento das oitivas já realizadas.

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39516 Nr: 2028-03.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Santina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a presente ação foi 

julgada procedente às fls. 79/84, tendo o INSS apresentado recurso de 

apelação às fls. 86/88, com contrarrazões juntadas posteriormente (fls. 

91/92verso).

 Após, foi apresentado cópia do requerimento administrativo, com 

posterior apresentação de contestação de mérito por parte do INSS (fls. 

110/117) e réplica às fls. 120/128.

 Contudo, nota-se que após ter sido proferida sentença por este juízo, 

encerrou-se, no presente feito, sua jurisdição, impondo-se a remessa dos 

autos à instância superior para processamento e julgamento do recurso 

interposto.

 Dessa maneira, chamo o feito à ordem para determinar a remessa dos 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em razão do recurso de 

apelação interposto às fls. 86/88, nos termos do disposto no art. 1.010, § 

3°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39442 Nr: 1949-24.2011.811.0024

 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: Manoel da Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por MANOEL 

DA COSTA CAMPOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em 

sentença proferida às fls. 133/135, os pedidos foram julgados 

improcedentes. Inconformado, o requerido opôs embargos de declaração 

sob o argumento de que a referida decisão estaria eivada de contradição, 

uma vez que, conforme alega o pleito apresentado na demanda, teria 

natureza revisional e não o abatimento de parcelas. A parte embargada, 

às fls. 183/185, manifestou pelo desprovimento dos embargos. É o 

relatório. Decido. Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se 

que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada 

suposta omissão. Com efeito, é importante frisar que os embargos de 

declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou 

rediscussão da decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à parcial 

procedência, deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. Nesse 

sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência: (...) DISPOSITIVO Diante do 

exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem 

sanadas, assim como por não existirem erros materiais que demandem 

correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada às fls. 133/135. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78448 Nr: 535-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 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 13 de agosto de 2018, às 14hs. 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.: 54814 Nr: 2945-85.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Guero - 

OAB:18140/MT, Levi Moroz - OAB:6402/MT

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício nº 027/2018/PJ/Gabinete da Promotoria de Justiça 

de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando a ausência da Promotora de 

Justiça Solange Linhares Barbosa a partir do dia 11.07.2018 até o dia 

31.07.2018, redesigno o presente ato para o dia 16 de agosto de 2018, às 

17h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81412 Nr: 1645-49.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Ferreira de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício nº 027/2018/PJ/Gabinete da Promotoria de Justiça 

de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando a ausência da Promotora de 

Justiça Solange Linhares Barbosa a partir do dia 11.07.2018 até o dia 

31.07.2018, redesigno o presente ato para o dia 23 de agosto de 2018, às 

16h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

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 Certifico em cumprimento das determinações 

legais que, IMPULSIONO os autos a fim de intimar os advogados da parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo 

o que de direito, tendo em vista a devolução negativa da correspondência 

para o ato citatório.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000531-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA MORAES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO SIQUEIRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000531-87.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por JOANA BATISTA MORAES DE LIMA, contra suposto ato 

ilegal praticado pelo chefe da 10ª Ciretran de Chapada dos Guimarães, o 

Sr. LUIZ PAULO SIQUEIRA. A impetrante defendeu ser a proprietária do 

veículo marca/modelo TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, Placa QBU 4625, 

RENAVAM 01098461646, CHASSI 8AJHA8CDXH2584161, ano/modelo 

2016/2017, cor branca. Discorreu sobre eventual ilegalidade do ato 

praticado pelo Impetrado em não emitir o Certificado de Registro e 

Licenciamento de seu veículo, diante da existência de “duas notificações 

de trânsito (multas)”, notificações das quais a impetrante não tinha 

conhecimento. Requereu a concessão liminar “para dar efeito suspensivo 

ao ato administrativo de responsabilidade CHEFE DA 10ª CIRETRAN DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO DETRAN/MT, senhor LUIZ 

PAULO SIQUEIRA, para que proceda a entrega do documento do veículo 

(CRLV), providenciando a entrega dos documentos à Impetrante sem a 

obrigatoriedade do pagamento das multas de trânsito”. Com a inicial vieram 

os documentos que a parte impetrante entendeu pertinentes. É o relatório. 

Decido. Assim dispõe Alfredo Buzaid quando leciona sobre o mandado de 

segurança: “O mandado de segurança constitui uma forma judicial de 

tutela de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou 

abuso de poder, seja qual for a autoridade responsável” (do mandado de 

segurança in rf 164:7) Hely Lopes Meirelles define: “O mandado de 

segurança como, o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa 

física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 

reconhecida por lei, para proteção de direito individual, próprio, líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão 

por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça” (mandado de segurança e ação popular, 1995, p.3 e 

direito administrativo brasileiro, 20ª ed. 995, p. 164). Observa-se que o 

principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e 

certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito 

comprovado de plano. Se depende de comprovação posterior, não é 

direito líquido e certo, para fins de segurança. O direito líquido e certo a 

merecer proteção mandamental, segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte 

definição: “O conceito de direito líquido e certo é a idéia de sua 

incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e 

validamente impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou 

de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa 

em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. 

Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, 

quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de 

Mandado de Segurança”. A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim 

leciona: “Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que 

está isento de obscuridade, que não precisa ser aclarado com exame de 

provas em dilações que é em si mesmo, concludente e inconcusso” 

(Comentários à Constituição de 1946, 2ª Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70) 

Assim, o mandado de segurança servirá para correção de ato ou omissão 

de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, 

líquido e certo, do impetrante. Feita essa digressão doutrinária e pela 

análise dos documentos aportados aos autos, constata-se que ser de 

rigor a extinção do feito sem resolução de mérito. Com efeito, no caso dos 

autos, a impetrante fundamenta o seu pedido no fato da suposta 

inexistência de notificação acerca das multas consignadas no ofício nº 

39/2018/DETRAN/MT. Entretanto, para que se faça qualquer juízo positivo 

acerca da alega inexistência de notificação, deveria constar no feito 

documento que evidenciasse tal alegação como, por exemplo, cópias dos 

processos administrativos relativos às autuações, o que se considera, 

inclusive, para finalidade da súmula nº 127/STJ. Veja, não há como aferir a 

referida ilegalidade (ausência de notificação), apenas com base na 

resposta exarada no ofício nº 39/2018/DETRAN/MT, na medida em que não 

foi instruído com documentos relativos às multas, mas apenas relata a 

existência destas. Destarte, depreende-se que a situação fática 

apresentada no presente mandado de segurança é controvertida e, por 

conseguinte, necessita de dilação probatória, uma vez que não ficou 

demonstrado de plano que a impetrante não tenha sido previamente 

notificada sobre as infrações de trânsito (multas), o que ensejaria a 

proteção mandamental. Deste modo, o direito alegado pela impetrante 

depende de prova a ser produzida em ação ordinária, não podendo ser 

considerado como líquido e certo para fins de mandado de segurança, 

diante da inexistência de prova pré-constituída do fato que embasou o 

pretenso direito da impetrante. Neste contexto, da forma como estão 

postos os fatos, conclui-se que as alegações da impetrante demandam 

dilação probatória, o que não é compatível com a estreita via do mandado 

de segurança. Portanto, a inicial dever ser indeferida, nos termos do art. 

10, da Lei nº 12.016/09, diante da ausência de prova pré-constituída do 

alegado direito líquido e certo. Neste sentido, “mutatis mutandis”, é a 

jurisprudência: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO 

DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – 

AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 

10, DA LEI N. 12.016/09 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração, de plano, 

do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição 

inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. 

Inexistindo prova pré-constituída das alegações apresentadas acerca da 

efetiva constatação de irregularidade concernente à etapa da 

investigação social do certame ou da conduta ilibada do impetrante para o 

exercício de cargo público, mostra-se inadequada a via mandamental, cujo 

rito inadmite dilação probatória. (TJMT - Ap 59316/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/09/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) Diante do exposto, com fulcro 

no art. 10, da Lei nº 12.016/09, INDEFIRO a inicial, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o 

que faço com base no artigo 485, I, do CPC/2015. Sem custas 

processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Intime-se. 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de julho de 2018. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 107906 Nr: 3133-68.2018.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino França de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Diante do exposto:A) CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado, 

JUSCELINO FRANÇA DE ALMEIDA, fixando as seguintes medidas 

cautelares:1)Comparecer a todos os atos do processo e mensalmente em 

juízo para informar e justificar as suas atividades (art. 319, I, CPP);2)Não 

mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca onde reside, por período 

superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, 

IV, CPP); Expeça-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA devendo o 

custodiado ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso.Advirta o autuado que a inobservância de quaisquer 

das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação da prisão 

preventiva (art. 282, §4º, CPP).Oficie-se à Autoridade Policial advertindo-a 

de que a nota de culpa deverá conter a capitulação do delito que é 

imputado ao autuado, não bastando para fins do que determina o artigo 

306, §2º, do CPP o documento entregue ao custodiado.Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público e à Autoridade Policial.Com a chegada do inquérito 

policial, trasladem-se as cópias necessárias e arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87081 Nr: 4197-84.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aidee Maria Benetti

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais intimando os atuais procuradores da parte 

Exequente, pela imprensa da decisão do dia 11/01/2017, a seguir 

transcrita: "“Vistos etc. I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a exordial, sob pena de indeferimento, 

lançando autenticação da autoridade competente na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa atrelada(s) à inicial, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 

6.830/80, uma vez que o(s) referido(s) documento(s) não possui(em) 

assinatura(s). II. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87330 Nr: 4431-66.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CELIA BALBINO FIGUEIRA LISBOA

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais intimando os atuais procuradores da parte 

Exequente, pela imprensa da decisão do dia 16/01/2017, a seguir 

transcrita: "“Vistos etc. I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a exordial, sob pena de indeferimento, 

lançando autenticação da autoridade competente na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa atrelada(s) à inicial, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 

6.830/80, uma vez que o(s) referido(s) documento(s) não possui(em) 

assinatura(s). II. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87332 Nr: 4433-36.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Goebel

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais intimando os atuais procuradores da parte 

Exequente, pela imprensa da decisão do dia 11/01/2017, a seguir 

transcrita: " “Vistos etc. I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a exordial, sob pena de indeferimento, 

lançando autenticação da autoridade competente na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa atrelada(s) à inicial, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 

6.830/80, uma vez que o(s) referido(s) documento(s) não possui(em) 

assinatura(s). II. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87333 Nr: 4434-21.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELINDES E RENCK DE MESQUITA

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais intimando os atuais procuradores da parte 

Exequente, pela imprensa da decisão do dia 23/01/2017, a seguir 

transcrita: "Vistos etc. I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a exordial, sob pena de indeferimento, 

lançando autenticação da autoridade competente na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa atrelada(s) à inicial, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 

6.830/80, uma vez que o(s) referido(s) documento(s) não possui(em) 

assinatura(s). II. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87378 Nr: 4479-25.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miltom Ivo Carneval

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais intimando os atuais procuradores da parte 

Exequente, pela imprensa da decisão do dia 11/01/2017, a seguir 

transcrita: "“Vistos etc. I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a exordial, sob pena de indeferimento, 

lançando autenticação da autoridade competente na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa atrelada(s) à inicial, na forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 

6.830/80, uma vez que o(s) referido(s) documento(s) não possui(em) 

assinatura(s). II. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105439 Nr: 2075-30.2018.811.0024

 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: MARIVALDO ANTÔNIO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1057-76.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estanislau Alcanjo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Lacall da Silva - 

OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando as partes que foi designado o dia 31 de 

agosto de 2018, às 13horas para realização da perícia médica nas 

dependências do fórum, desta Comarca. Devendo o advogado da parte 

requerente, providenciar o comparecimento de seu cliente na data 

agendada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99947 Nr: 5810-08.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libio Alcantra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12.929/MT, Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 
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PEREIRA MAIA - OAB:17274

 Vistos, etc.

I. Determino que sejam remetidas as informações em anexo, requisitadas 

pelo Excelentíssimo Relator do Agravo de Instrumento n° 

1005369-48.2018.8.11.0000.

II. Outrossim, MANTENHO a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

III. Diligencie-se o necessário para atender à decisão exarada no dia 

12.4.2018, intimando o requerente para apresentação de impugnação.

IV. Sem prejuízo do acima exposto, intime-se o requerido para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que 

poderá ser feito, por exemplo, com a juntada da última declaração de 

imposto de renda ou cópia de extratos bancários dos últimos 12 (doze) 

meses (art. 99, §2º, CPC).

V. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 329-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Antonio Terres Soares, Daniel Rosa 

Sampaio, Roberto Carlos Fernandes, Joel Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Diante do exposto:I. Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido dos denunciados BENEDITO 

ANTONIO TERRES SOARES, JOEL MIRANDA DA SILVA e ROBERTO 

CARLOS FERNANDES, razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva de 

todos.II. Cumpra-se a decisão exarada no dia 26.6.2018 em relação à 

audiência assinalada. Atentando-se que, havendo testemunhas que sejam 

integrantes das Polícias Militar e Civil, a senhora gestora deverá assim 

proceder:a) Os Policiais Militares deverão ser requisitados (art. 221, §2º, 

CPP).b) Os Policiais Civis deverão ser intimados pessoalmente, devendo a 

data da audiência ser comunicada ao chefe da repartição que servirem, 

nos termos do art. 221, §3º, do CPP.III. Expeça-se o necessário.IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20072 Nr: 708-20.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Francisco do Rêgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

Trata-se de guia de execução penal onde se fiscalizam as reprimendas 

impostas ao reeducando em epígrafe.

Os autos vieram conclusos após manifestação do Ministério Público de fl. 

240, na qual pugnou pela extinção da pena, em face do seu cumprimento.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme se observa do cálculo de liquidação de pena à fl. 234, 

verifica-se que o reeducando cumpriu a totalidade da pena privativa de 

liberdade que lhe foi imposta.

 Desta feita, JULGO EXTINTA a pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses 

e 29 (vinte e nove) dias de reclusão imposta ao recuperando MOISÉS 

FRANCISCO DO RÊGO na ação penal nº167/2005– cód.: 6245, da 2ª Vara 

de Chapada dos Guimarães.

Publique-se e intimem-se.

Nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para finalidade específica de 

ser intimada da presente sentença, caso o reeducando não tenha 

advogado constituído.

RECOLHAM-SE EVENTUAIS MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS NESTE 

FEITO E NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE LHE DEU ORIGEM.

Transitada em julgado esta sentença:

A) Proceda-se à baixa na culpa;

B) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

C) Comuniquem-se aos institutos de identificação Estadual e Federal.

Após as providências acima, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 44790 Nr: 724-32.2012.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weller Marcus Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281, Mariana Fonseca Correia - OAB:22.038/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes pela imprensa 

para no prazo de 15 dias, manifestem se desejam produzir outras provas, 

além das carreadas nos autos, especificando e justificando a 

necessidade em caso positivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000403-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000403-67.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, 

movida por HOTEL SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 

LTDA EPP em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Na exordial, a parte autora alegou que a requerida tem 

praticado “cobrança abusiva de energia elétrica” em seu desfavor, o que, 

segundo defende, é possível de se constatar em decorrência das 

“diferenças exorbitantes dos valores da unidade consumidora”, os quais, 

no seu ponto de vista, evidenciam “em dado momento faturas com valores 

aceitáveis, em outro, faturas com valores desarrazoados”. Para ilustrar a 

situação, a parte autora contrapõe as faturas com vencimento em 

2.6.2016 e 11.10.2017, que refletem, respectivamente, os débitos de R$ 

716,19 e R$ 4.417,70, alegado que a abusividade decorre da considerável 

diferença entre os mencionados valores. Além disso, menciona outras das 

quais, em tese, se constataria a “cobrança abusiva”. Discorreu sobre as 

características do seu consumo com base na atividade desempenhada no 

estabelecimento comercial. Frisou que estaria impossibilitada de cumprir os 

contratos entabulados com seus clientes em face da interrupção do 

fornecimento de energia. Ao final requereu “em caráter de tutela”: I. a 

concessão do benefício da justiça gratuita; II. a autorização para depósito 

judicial dos valores que entende incontroversos, de forma parcelada, até a 

quitação das faturas objeto de questionamento no presente feito; III. a 

“reativação da luz” (sic.) IV. que seja determinado que a requerida se 

abstenha de efetivar desligamentos até o final da presente lide; V. que 

seja determinado que a requerida se abstenha de negativar seu nome; VI. 

que a requerida seja proibida de “emitir faturas por estimativa ou ‘achismo’ 

da unidade consumidora nº 3/393770-3”. Em decisão datada de 8.6.2018, 

foi determinado que o requerente comprovasse a hipossuficiência e 

emendasse a exordial para colacionar a íntegra das faturas nela 

mencionadas. Devidamente intimada, por meio da petição nº 13812911, o 

requerente postulou pelo parcelamento do valor das custas, mais 

especificamente em 6 prestações, bem como acostou ao feito as cópias 

das faturas mencionadas na exordial. É o relatório. Decido. Em relação ao 

pedido de assistência judiciária gratuita, constata-se que o requerente 

demonstrou ter condições de arcar com seu pagamento, pelo menos de 
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modo parcelado, devendo, portanto, ser indeferido o pleito. Deste modo, 

por ter sido efetivado o recolhimento da primeira parcela das custas e 

taxas, assim como por ter sido atendida a determinação de juntada das 

faturas, é possível prosseguir com a análise do feito. No que tange ao 

pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, 

conforme art. 300 do CPC, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do 

direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Neste contexto, a despeito dos argumentos veiculados pela autora, nesta 

seara de cognição não exauriente, não se vislumbra suficientemente 

demonstrado o requisito referente à probabilidade do direito, conforme se 

verá. Da análise dos autos, percebe-se que o requerente defende que a 

demandada estaria a praticar “cobranças abusivas” em relação ao 

faturamento de sua energia. Com efeito, é relevante destacar que não é 

correto verificar eventual aumento injustificado na conta de energia tão 

somente com base no valor total para pagamento, na medida em que esta 

importância não é apurada exclusivamente com base no consumo (Kw/h), 

mas resultado de acréscimos inerentes à incidência de bandeiras 

tarifárias (verde, amarela e vermelha), de ICMS, de PIS, de COFINS, de CIP, 

além de juros de mora, correção monetária e multa em relação à faturas 

atrasadas. Portanto, quanto mais alto o consumo, maior será o reflexo dos 

demais acréscimos, que são calculados em percentuais sobre o valor do 

consumo. É importante destacar, também, que o valor total da fatura 

reflete os reajustes periódicos, os quais não se tem condições de 

conhecer nesta quadra processual, mas tem implicância direta no valor 

devido. Por tais razões, inobstante se defenda a “abusividade” da 

cobrança com base no valor total das faturas, é lógico que a análise do 

pleito seja pautada no consumo expresso em cada uma das faturas. 

Assim sendo, para análise do pedido liminar, nesta fase de cognição 

prefacial, deve-se ter com paradigma as faturas que a parte autora aduziu 

que, no seu ponto de vista, representam faturamento “incontroverso”. 

Veja, o requerente trouxe as faturas da unidade consumidora nº 

6/393770-3, separadas em dois anexos, sendo um de faturas 

“controversas” e outro de faturas “incontroversas”, distribuídas da 

seguinte forma: “Faturas incontroversas” “Faturas controversas” 

Competência Consumo Kw/h Valor/Consumo Consumo + Acréscimos 

Competência Consumo Kw/h Valor/Consumo Consumo + Acréscimos 

Dez/2014 2739 R$ 1.043,75 R$ 1.557,31 Jan/2015 2739 R$ 1.043,75 R$ 

1.605,48 Mar/2016 1464 R$ 987,50 R$ 1.054,30 Fev/2015 3136 R$ 

1.195,03 R$ 2.683,51 Maio/2016 877 R$ 445,20 R$ 716,19 Out/2015 6048 

R$ 2.813,52 R$ 4.663,61 Jun/2016 1068 R$ 542,17 R$ 849,06 Nov/2015 

3782 R$ 1.759,38 R$ 2.933,51 Jul/2016 1591 R$ 807,67 R$ 1.208,02 

Dez/2015 4536 R$ 2.110,14 R$ 3.430,42 Ago/2016 1744 R$ 885,34 R$ 

1.301,26 Jan/2016 2881 R$ 1.549,08 R$ 2.212,19 Set/2016 1163 R$ 

590,33 R$ 905,34 Fev/2016 2532 R$ 1.743,03 R$ 1.897,93 Jan/2017 1499 

R$ 1.105,20 R$ 1.138,71 Out/2016 3206 R$ 1.627,52 R$ 2.523,34 

Fev/2017 1275 R$ 949,18 R$ 982,67 Nov/2016 3026 R$ 1.536,14 R$ 

2.359,86 Mar/2017 1945 R$ 1.451,17 R$ 1.539,65 Dez/2016 2147 R$ 

1.600,22 R$ 1.636,98 Abr/2017 2296 R$ 1.471,58 R$ 1.595,10 Maio/2017 

3360 R$ 2.431,14 R$ 2.613,16 Jun/2017 3076 R$ 2.297,77 R$ 2.355,80 

Ago/2017 2282 R$ 1.650,19 R$ 1.812,79 Set/2017 5693 R$ 4.192,91 R$ 

4.417,70 Out/2017 3675 R$ 2.745,45 R$ 2.960,45 Nov/2017 4145 R$ 

3.155,60 R$ 3.529,42 Jan/2018 4153 R$ 2.839,75 R$ 2.895,40 Fev/2018 

4296 R$ 3.006,38 R$ 3.039,25 Abr/2018 Fatura não anexa Maio/2018 3720 

R$ 3.227,36 R$ 3.355,14 Do quadro acima exposto, percebe-se que o 

próprio requerente não tem certeza acerca do que seria faturamento justo. 

Explico. Embora arrole, dentre as faturas tidas (por ele) como 

incontroversas, aquela com referência ao mês de dezembro de 2014, com 

consumo de 2739 Kw/h (mais elevada entre as incontroversas), indica 

como “controversas” as faturas referentes aos meses janeiro/2015, 

fevereiro/2016, dezembro/2016 e agosto/2017, que têm consumo idêntico 

ou menor do que aquele que, no seu ponto de vista, é correto. Além desta 

aparente contradição, em um panorama geral, as faturas impugnadas, em 

sua maior parte, não refletem discrepâncias exageradas. Dentre elas, as 

que mais destoam são aquelas referentes aos meses de outubro/2015 

(6048 Kw/h), dezembro/2015 (4536 Kw/h), setembro/2017 (5693 Kw/h), 

novembro/2017 (4145 Kw/h), janeiro/2018 (4153 Kw/h) e fevereiro/2018 

(4296 Kw/h). Contudo, a respeito destas faturas, há outro importante 

aspecto que, incialmente, merece ser sopesado, consistente no fato de 

que o requerente é empresa do ramo hoteleiro, não havendo como admitir, 

ao menos com base nos parcos elementos que instruem a inicial, que, nos 

meses em que ocorreram as hipotéticas “cobranças abusivas”, não tenha 

aumentado a quantidade de hospedes. Neste ponto, impende destacar que 

o requerente não é hipossuficiente para produção de tal prova, ou seja, 

poderia ter instruído o feito, por exemplo, com histórico de hospedes dos 

doze meses de cada ano em que há fatura impugnada, o que se considera 

para efeitos do art. 6º, VIII, do CDC. Desta forma, neste momento 

processual, as alegações da parte autora não são corroboradas por 

elementos que se revistam da força necessária para evidenciar a 

probabilidade do direito invocado, de modo que é prudente que se aguarde 

o final do contraditório judicial para que seja feito qualquer juízo de mérito 

acerca das alegadas abusividades. Por fim, diante da inexistência de 

parâmetros minimamente objetivos para análise das condições que 

poderiam, em tese, implicar no aumento ou na diminuição do consumo, 

especialmente por tratar-se de empreendimento hoteleiro, também 

mostra-se temerário autorizar a consignação do valor devido, em 

parcelas, como pleiteia o autor. Conclusão. Diante do exposto: I. Não 

comprovada a hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. II. 

Com fulcro no art. 98, §6º, do CPC, DEFERIRO parcelamento na forma 

proposta, ou seja, em 6 (seis) parcelas. Para tanto, deverá o cartório 

distribuidor certificar qual o valor das custas e taxas devidas no caso dos 

autos e elaborar planilha representativa das parcelas, atentando-se à 

importância já recolhida. III. Ausente a probabilidade do direito invocado, 

INDEFIRO os pedidos veiculados com natureza de tutela de urgência. IV. 

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). V. Advirtam-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). VI. Intime-se a parte requerente, por meio de 

seu advogado, da data da audiência de conciliação designada (art. 334, 

§3°, CPC). VII. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC). VIII. 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). IX. Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). X. Em caso de citação por mandado, poderá 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, parágrafo único, CPC). XI. Havendo acordo, 

retorne o feito em conclusão. XII. Contestada a ação, intime-se a parte 

requerente para impugnação no prazo de 15 dias. XIII. Expeça-se o 

necessário. XIV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 11 de julho de 

2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 60/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 Considerando: a lei n. 8.709 de 18 de setembro de 2007 anexo V, alterado 

pela lei 9.319 de 24/02/2010, Institui o Sistema de Desenvolvimento de 

Carreira e Remuneração (SDCR), dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso a autorizar os cargos de Assessores de Gabinete 

I e II.

 RESOLVE:

 Art. 1º NOMEAR a Srtª. Mariana Pinho Maciel Borges, RG 2008612-1 
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SSP/MT e CPF 010.446.491-78, do cargo de Assessor de Gabinete II, 

(PDA-CNE-VIII) do Gabinete da 3ª Vara da Comarca de Colíder, a partir da 

data assinatura do termo de posse e entrada em exercício.

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT, 11 de julho de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA N. 58/2018-CA

A Exma. Sra. Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de 

Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colider/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

Considerando o Ofício nº 395/2018 do Juizado Especial Cível e Criminal 

desta Comarca, por meio do qual postula a convocação de servidores 

para auxiliarem na aplicação do teste seletivo para credenciamento de 

conciliador;

 RESOLVE:

CONVOCAR os servidores abaixo relacionados para, sob a Coordenação 

do primeiro, auxiliarem na aplicação do teste seletivo para recrutamento de 

conciliador do Juizado Especial Cível, devendo os mesmos comparecerem 

ao local da prova com uma (01) hora de antecedência, devidamente 

trajados.

Douglas Ferreira Corsini, analista judiciário, matrícula 20448;

Ana Maria Guimarães, analista judiciário, matrícula 32758;

Neuride Antônia Nunes, analista judiciário, matrícula 21425;

Francieli Mocci Gaiardoni, analista judiciário, matrícula 11387;

Danielly Priscila Paiva Frutuoso, assessora de gabinete II, matrícula 23436;

Arnaldo Leite Albuquerque, agente da infância, matrícula 8319;

ANOTE-SE o crédito das horas trabalhadas no sistema de banco de horas.

Publique-se, Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como afixando-se 

cópia no átrio do Fórum para conhecimento de todos.

Colíder, 9 de julho de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Fórum

Edital

EDITAL N.º 004/2018-JECRIM - Torna pública a RELAÇÃO DEFINITIVA das 

inscrições deferidas para o Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliador para a Comarca de Colider-MT.

* O Edital n° 004/2018-JECRIM completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

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 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 25 de maio de 2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83094 Nr: 454-19.2013.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos, sem custas, pois que 

deferida a gratuidade da justiça no feito, nos termos do art. 603 da 

CNGC/MT.

Em seguida, intime-se subscritor(a) do pedido para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no art. 

599 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92142 Nr: 763-69.2015.811.0009

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000734-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA (REQUERENTE)

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUNA FALQUETO (REQUERIDO)

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53063 Nr: 500-13.2010.811.0009
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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 OZÉLIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

MÓVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MANOEL GARCIA 

FERNANDES - OAB:12.855 PR, Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:MT/8194-A

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. 149 ( devolução 

de correspondência), requerendo o que de direito, 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.: 45110 Nr: 1979-46.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA LEMOS SHIBATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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 do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação à 

Execução) protocolados pelo requerido (fls. 238/243) 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.: 59017 Nr: 636-39.2012.811.0009

 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: IRENE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO C. P. MARTINS JR. - 

OAB:14.256-A/MT, NEUZA BATISTA DA SILVA - OAB:MT 16598/O, 

REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, WEDERSON 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MG - 44.698

 FINALIDADE: Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme 

autorizado pela Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- Comarca Colíder- MT 

impulsiono os presentes autos, para INTIMAR o advogado da parte 

requerida, para que no prazo de 15(quinze) dias, promova o pagamento 

do débito, conforme petição do requerente de fls. 130/131, acrescido das 

custas processuais, se houver, sob pena de multa de 10% e honorários 

advocatícios no mesmo montante, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37784 Nr: 113-37.2006.811.0009

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A- 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA VANESSA KUSS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUÍNI 

TERNERO - OAB:8379/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT.3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerido (fls. 252) 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.: 54692 Nr: 2130-07.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANGELO NANNRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido (fls. 196/202) nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39523 Nr: 1404-72.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s), para que se manifestem, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, acerca do documento de fls. 125, juntados aos autos 

em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94201 Nr: 2197-93.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAMAQUINAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE APARECIDA MACHADO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabrielly Oliveira A. Moura - 

OAB:MT 19.745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - OAB:13055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados(as) da parte autora, para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o preparo da carta precatória junto a Comarca 

de Novo Progresso/PA, objetivando a citação da parte requerida, 

comprovando nos autos

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106427 Nr: 2202-47.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSENILDO BATISTA DA SILVA, 

Filiação: Claudia Nunes Batista e Jose das Dores da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a), faz diárias, Telefone 66-9-9683-7201. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do agressor acerca da decisão abaixo transcrita 

para que cumpra as determinações especificadas, consigando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da 

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo à ofendida 

as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor, JOSENILDO 
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BATISTA DA SILVA, as seguintes medidas de urgência:1)Proibição do 

agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos metros) entre estes 

e o agressor; 2)Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive mensagens de 

celular e aplicativos diversos (whatsapp, facebook e outros);3)Proibição 

de frequentar a residência da ofendida e seu trabalho, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; Deixo de aplicar as medidas 

de afastamento do lar, ante a informação de que a vítima não mais reside 

com o requerido.Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a de que, caso JOSENILDO descumpra qualquer das 

medidas acima impostas, deverá procurar imediatamente a Delegacia de 

Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção das medidas 

pertinentes.Intime-se o requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de 

sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006). Servindo a 

presente decisão de mandado de prisão. Caso não seja encontrado, 

intime-o por edital.Insta consignar que as medidas protetivas ora 

determinadas podem ser revistas a qualquer momento, bem como, outras 

poderão ser aplicadas, previstas na legislação em vigor, sempre que a 

segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (Lei nº. 

11.340/2006, art.22, § 1º).Cientifique-se a Autoridade Policial.Nos termos 

do artigo 18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para que tome ciência desta decisão.Cumpra-se 

servindo a presente decisão de mandado e ofício.Colíder/MT, 7 de julho de 

2017.FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 09 de julho de 2018

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84810 Nr: 2201-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84211 Nr: 1600-95.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON DA SILVA, RONI ALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105074 Nr: 1410-93.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BRUNO DE SOUZA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248 MT

 Autos n. 1410-93.2017.811.0009 – Código n. 105074

Decisão

Vistos, etc.

Inicialmente, anoto que, os argumentos lançados pela defesa do réu em 

sua resposta acusação demanda análise aprofundada o que entendo não 

ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 10 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103876 Nr: 506-73.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEMES DA SILVA

 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. 506-73.2017.811.0009 – Código nº. 103876

Despacho

Vistos, etc.

1. Designo o dia 18/09/2018, às 17h30min., para proposta de suspensão 

condicional do processo.

2. Promovam-se as comunicações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 10 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108270 Nr: 3348-26.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEITE 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. 3348-26.2017.811.0009 – Código nº. 108270

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

68), 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 20 de setembro de 2018, 

às 13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 10 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80307 Nr: 1271-20.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1271-20.2012.811.0009 – Código nº. 80307

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

154/155), 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 20 de setembro de 2018, 

às 14h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 10 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108294 Nr: 3365-62.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FÁTIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Autos nº. 3365-62.2017.811.0009 – Código nº. 108294

Decisão

Vistos, etc.

Em resposta acusação, fls. 61/68, a defesa do acusado José Fátima 

Santana, alegou preliminar de inépcia da denúncia.

Pois bem.

No que tange a alegação defensiva de ser a denúncia inepta, não merece 

prosperar tal arguição, vejamos.

Dispõe o artigo 395, do CPP que:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

No presente caso que se descortina, entendo que a peça ministerial não 

se enquadra nas hipóteses descritas acima de modo a ensejar sua 

rejeição. Isso porque, ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se 

da peça incoativa, ainda que de forma sucinta, a exposição do fato 

delituoso em toda a sua essência e circunstâncias, permitindo, inclusive, 

ao denunciado o conhecimento de toda a dinâmica do que está sendo 

acusado de modo que possa exercer a ampla defesa, além da 

qualificação e o tipo penal ao qual é dado por incurso e rol de 

testemunhas, atendendo assim ao disposto no artigo 41 do CPP.

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

Outrossim, anoto que os demais argumentos lançados pela defesa do réu 

em sua resposta acusação demandam análise aprofundada o que entendo 

não ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 20 de setembro de 2018, às 

15h30min.

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;

3) INTIME-SE o acusado para que compareçam à audiência, ora 

designada, e ainda para ser interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o MPE e a defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 10 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85564 Nr: 2961-50.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA, 

DANILO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes RÉ(s) para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no total de R$ 547,64 

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foram condenados, (50% cada), nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo que cada réu 

pagará R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), de custas 

judiciais e R$ 67,12 (Sessenta e sete reais e doze centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46545 Nr: 1975-72.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSÉ MACHADO, MARCELO FERREIRA 

APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes RÉ(s) para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no total de R$ 547,64 

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foram condenados, (50% cada), nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo que cada réu 

pagará R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), de custas 

judiciais e R$ 67,12 (Sessenta e sete reais e doze centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 
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CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56519 Nr: 811-67.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE MARCHESINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55131 Nr: 2569-18.2010.811.0009

 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): DEIVID KANEY DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Givanildo Gomes - OAB:12635, PAULO 

CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93495 Nr: 1688-65.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44097 Nr: 984-33.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR SCARPARO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 
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deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95349 Nr: 2843-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO RONISSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85224 Nr: 2622-91.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56637 Nr: 929-43.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMERSON NELSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86170 Nr: 3578-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIELLEN RODRIGUES DA SILVA, WANDERSON 

ROMÁRIO FONSECA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT
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 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85845 Nr: 3239-51.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI ALEXANDRE OLIVEIRA, MARCIO REIS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93787 Nr: 1915-55.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Rafael Terrabuio Moreira - OAB:18870

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91126 Nr: 3805-63.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI LUIZ PAGLIOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8977/A-MT

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas 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 ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010033-49.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO PICHITELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAN TUR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN OAB - MT0015878A (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: 8010033-49.2013.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ANTONIO APARECIDO PICHITELI Parte Ré: 

EXECUTADO: PAN TUR . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através 

do(a) advogado(a), por todo o teor da petição de id.: 13945557 e 

seguintes, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 11/07/2018. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-12.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010600-12.2015.8.11.0009. REQUERENTE: VANESSA TEIXEIRA DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Intime-se a parte autora do retorno dos autos. Após, nada sendo 

requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os 

presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS PRATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001117-72.2018.8.11.0009 Parte Autora: EDUARDO DIAS PRATO Parte 

Ré: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. 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 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, 09 de julho de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

M DE LIMA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001116-87.2018.8.11.0009 Parte Autora: M DE LIMA PEREIRA ME Parte 

Ré: CIELO S/A. 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 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, 09 de julho de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ALLAN MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001119-42.2018.8.11.0009 Parte Autora: EDIVAN SILVA Parte Ré: OI 

S/A. Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 21 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, 09 de julho de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FOCCUS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001121-12.2018.8.11.0009 Parte Autora: FOCCUS CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA Parte Ré: AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 21 de agosto de 2018 às 15h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 10 de julho de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001141-03.2018.8.11.0009 Parte Autora: DURCILENE LOPES DOS 

SANTOS Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 23 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, 10 de julho de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-94.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO TIBURTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000260-94.2016.8.11.0009. REQUERENTE: CLODOALDO TIBURTINO DA 

SILVA REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Verifico que 

a parte Executada juntou aos autos comprovante de depósito em Conta 

Única Judicial, demonstrando o cumprimento da obrigação. A parte 

Exequente concordou e pugnou pelo levantamento da quantia depositada. 

A parte reclamante foi intimada para oferecer dados bancários id. 

11963654). De acordo com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Portanto, 

o fim da execução forçada é a satisfação coativa do direito da parte 

credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou forçosamente, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Isto Posto, em conformidade com 

o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se alvará em favor do exequente. Com a expedição do alvará, 

determino que a Gestor(a) Judicial cumpra o item 2.13.3.3 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”. Após, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Fernando Kendi Ishikawa Juiz 

de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 108081 Nr: 4514-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Denunciado: JOSÉ LUIZ MARINHO PEDROSO

Autor(a) O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número Único: 117-11.2016.811.0046

Código 108081.

Vistos.

Razão assiste ao denunciado, uma vez que na audiência (fls. 140) foi 

deferido vistas para a defesa manifestar-se acerca do endereço das 

testemunhas, sendo que não foi encerrada a instrução processual.

Assim, considerando as certidões de fls. 152 e 154, designo audiência de 

continuação para o dia 29 de agosto de 2018, às 15h00min.

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 9 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

VERA LÚCIA DA SILVA, brasileira, casada, CPF n. 026.504.481-21, 

residente na Rua Ailton Cabral, n.98W, Bairro Cidade Verde, em 

COMODORO/MT;

EZEQUIEL FIDELIS IDELFONSO, brasileiro, casado com Vera Lúcia da 

Silva, trabalha no salão de festas galpão gaúcho, residente e domiciliado 

na Rua Ailton Cabral, n. 98-W, Bairro Cidade Verde, em COMODORO/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107873 Nr: 4415-12.2017.811.0046
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRP, ARMP, LP, NRDS, ANSDA, MGDO, DC, 

JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O, 

JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746, LARYSSA A. MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717/MT, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT, 

WESLLEY SILVA DE ARAUJO - OAB:23215/O

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que os denunciados informaram não 

possuir condições de constituir advogado, sendo eles: Nivaldo Rodrigues 

Dos Santos (fls. 477 e 499/500); Mirian Garcia De Oliveira (fls. 477, 

482/483 e 505/506); e Darci Carraro (fls. 477).

Verifico que somente os denunciados Lourdes Postal (fls. 490/496), 

Anderson Natanael Silva De Araújo (484/489), André Rubens Matiuzzo 

Piovezan, José Rubens Piovezan e José Carlos Piovezan (fls. 501/504) 

apresentaram defesa prévia.

Ante o exposto, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para defender os interesses dos Requeridos Nivaldo Rodrigues Dos 

Santos, Mirian Garcia De Oliveira e Darci Carraro.

Remetam-se os autos para a Defensoria Pública tão logo um defensor 

volte a oficiar na comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119807 Nr: 1890-23.2018.811.0046

 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: HGSDS, LGSDS, TMSDS, EGSDS, MARIA APARECIDA 

SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vistas dos autos às partes para apresentação de alegações 

finais, no prazo de 15 dias.

Após, volte-me conclusos para a sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123305 Nr: 3467-36.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de declaração negativa de paternidade, cumulado com 

pedido de modificação no registro civil de nascimento proposta por Márcio 

Adriano de Lara Rosa em face de Júlia de Souza de Lara Rosa, 

representada por sua genitora Kely de Souza Lima.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao 

Requerente EMENDAR A INICIAL indicando o endereço da parte requerida, 

para que seja possível proceder à citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de 

Processo Civil.

Com as alterações providenciadas, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107985 Nr: 4479-22.2017.811.0046

 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: JOAQUIM LEONIDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO ALVES RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo realizado em audiência de conciliação apresentado ao 

poder judiciário para homologação, no qual a Requerida, representada 

pelos herdeiros, reconhece a transferência da propriedade ao 

Requerente, não se opondo à usucapião.

A União (fls. 61), o Estado de Mato Grosso (fls. 59) e o Município de 

Comodoro (fls. 68/69) manifestaram não possuir interesse na presente 

lide.

 Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao titular do Cartório de 

Registro de Imóveis para o necessário registro.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71148 Nr: 3528-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto por Otto Marques De Souza 

em faze da ação promovida pelo Banco Do Brasil S/A.

Sentenciado às folhas 41/42 por inépcia da petição inicial, o Embargante 

interpôs recurso de apelação, vindo a ser provido pelo juízo ad quem, 

determinando o prosseguimento dos presentes.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o 

valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao 

Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, a fim de adequar a petição inicial ao dispositivo supracitado, 

apresentando o demonstrativo do cálculo, alegado às folhas 02 como 

anexo “doc 01”.

Com as alterações providenciadas, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12413 Nr: 487-10.2004.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCELO DE MESQUITA, JOSÉ 

ANDRÉ PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Edson Marcelo de Mesquita e José André Piovezan.
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José André Piovezan foi citado por edital às fls. 47, sendo posteriormente 

localizado e realizada sua citação pessoal (fls. 91).

Indefiro o pedido ministerial constante no item 1, vez que o processo está 

suspenso com fulcro no artigo 149, §2º do Código de Processo Penal, 

sendo que os incidentes de insanidade estão em apenso.

Defiro o pedido constante no item 2, uma vez que consoante ofício de fls. 

96 informa que o acusado fugiu da Cadeia Pública decreto a prisão 

preventiva do acusado Edson Marcelo de Mesquita, com fundamento no 

artigo 312 do CPP, visto que a conveniência da instrução criminal fica 

comprometida com o desaparecimento do acusado, de forma que se 

encontra presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Expeça-se mandado de prisão que deverá ser lançado no banco nacional 

de mandado de prisões (BNMP).

Com relação ao acusado José André Piovezan determino que seja 

extraído cópias e realizado nova distribuição, tendo em vista que o feito 

está parado com relação ao mesmo sem justificativa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35601 Nr: 295-33.2011.811.0046

 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: ROSA SUELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fls. 159, intime-se a parte autora 

pessoalmente para que requeira o que entender cabível em 05 dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32743 Nr: 929-63.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINHO IZIDROLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 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 

de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 302-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON FERREIRA VILELA, CAETANO 

ROTTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL A. ORLANDINI - 

OAB:61132/PR, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26713PR

 Vistos. (...) Pois bem. Declaro a perda da prova testemunha em relação 

Ramon Ornelas Meneguci, uma vez que o réu Demilson Ferreira Vilela foi 

reiteradamente intimado para apresentação do domicilio e até o presente 

momento não apresentou. Encerro a instrução criminal. Intimem-se as 

partes para apresentações de alegações finais. Intime-se, novamente, o 

procurador de Caetano Rottili para apresentar procuração, no prazo de 15 

dias. Após decurso do prazo, se a aludida não for apresentada: a. 

Considerando que a revelia do réu foi decretada por não manter o 

endereço atualizado nos autos, o que impossibilita sua intimação para 

constituir novo patrono, nomeio a Defensória Pública para atuar em favor 

da parte ré; b. Expeça-se ofício para o Tribunal de Ética e Disciplina da 

seccional OAB/Paraná para que apure a conduta desidiosa de Daniel A. 

Orlandini (OAB/PR 61132). Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65230 Nr: 3404-84.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NICOLAU MENDONÇA, ESPOLIO DE MARIA 

IZABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA, EGLIS ARANTES MENDONÇA 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BIGOLIN, SANDRO BIGOLIN, 

MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN, LORIS BIGOLIN, DANIELA LANG, LUIZ 

CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

MAGALHÃES - OAB:6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426 OAB/MT, LUIZ ROBERTO DOS SANTOS - OAB:20079 

OAB/SC

 Vistos.

Defiro o pedido realizado pelo perito judicial às fls. 515/516.

Intimem-se as partes aceca da data da pericia e para apresentar os 

documentos originais listados e expeça-se oficio ao juízo competente do 

7º Serviço Notarial e Registral informando acerca da nomeação nos 

termos requeridos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16052 Nr: 1144-15.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO SILVESTRE DE MOURA, MARCOS DA 

SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte requer às fls. 152 a expedição de alvará judicial para liberação 

dos valores constantes às fls. 149 e 150 depositados pelo INSS.

Ocorre que o demonstrativo de fls. 149 e 150 informa que os valores 

foram transferidos para a conta única do tesouro nacional nos meses de 

agosto e outubro de 2017, respectivamente.

A Lei n. 13.463/2017 em seu artigo 2º dispõe que:

Art. 2o. Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e 

cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam 

depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.

§ 1o O cancelamento de que trata o caput deste artigo será 

operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial 

depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a 

Conta Única do Tesouro Nacional.

§ 2o Do montante cancelado:

I - pelo menos 20% (vinte por cento) deverá ser aplicado pela União na 

manutenção e desenvolvimento do ensino;

II - pelo menos 5% (cinco por cento) será aplicado no Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).

§ 3o Será dada ciência do cancelamento de que trata o caput deste artigo 

ao Presidente do Tribunal respectivo.

§ 4o O Presidente do Tribunal, após a ciência de que trata o § 3o deste 

artigo, comunicará o fato ao juízo da execução, que notificará o credor.

Dessa forma, indefiro o pedido de alvará judicial formulado, vez que a 

exequente foi intimada apenas para fins de ciência.

Assim querendo poderá a exequente proceder nos termos do artigo 3º da 

retro mencionada lei.

Após o decurso de 15 dias se não houver manifestação, retorne-se os 

autos ao arquivo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 72-37.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD.

1 - Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, viável o 

bloqueio e penhora de veículos porventura existentes em nome do 

devedor por meio do sistema RENAJUD, uma vez que o solicitante realizou 

buscas antes de se socorrer ao Poder Judiciário.

 Após o cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente 

para indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.

2 - Tendo em vista que o Exequente comprovou a realização de diligências 

prévias ao pedido, defiro o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Após o retorno dos autos, as cópias das declarações de imposto de 

renda devem ser guardadas em pasta própria.

3 – Indefiro nova consulta ao BACENJUD, tendo em vista que não 

vislumbro nos presentes autos prova de que a situação econômica do 

executado tenha se alterado, de modo a justificar uma nova realização.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - 

SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a decisão 

que indefere o pedido de reiteração de penhora "online", quando a primeira 

tentativa foi infrutífera, porquanto inexistentes novos elementos que 

indiquem a alteração da situação econômica da parte executada.(TJ-MG - 

AI: 10118060060175001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

08/10/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/10/2013)

Ademais, não se pode perpetuar de forma indefinida o processo com a 

realização de várias pesquisas quando a primeira já foi negativa e o 

credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas contas do 

executado, ou ele possua bens penhoráveis.

4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39793 Nr: 808-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOS, AFRS, GTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G&CL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, Thallyta de 

Oliveira Seifert - OAB:18293 MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075, 

MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - OAB:17347/A, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido constante no item 6 e revogo a multa aplicada ao 

causídico.

Certifique-se a existência de custas e, se houver, intimem-se as partes 

para quitá-las nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15932 Nr: 1048-97.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimação do advogado(a)Dr. Guilherme de Arruda Cruz OAB 12642/O, 

para devolução dos autos nº 1048-97.2005.811.0046, Protocolo 15932, 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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21764 Nr: 2784-19.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GROSSKLAUS, LUIZ FERNANDO DOS 

SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26283 Nr: 1086-41.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMERO ORTOLAN, ÁLVARO LUIZ 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/O-MT, PATRICIA BIONDO - OAB:51346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC JOSÉ GOMES JARDINA - 

OAB:3.375/RO, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:12482, MONICA 

CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116423 Nr: 495-93.2018.811.0046

 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: ELLO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PESENTE DA SILVA E CIA LTDA ME, 

R. VARNIER CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/7.300-B

 Código 116423.

Vistos.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por ELLO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS EIRELI em face de EVERTON PESENTE DA SILVA E CIA 

LTDA – ME.

 Acolho o pedido da parte requerida e determino a remessa dos autos 

para Sapezal/MT tendo em vista o artigo 53 do CPC.

Art. 53. É competente o foro:

(...)

 III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

A empresa requerida é de Sapezal/MT e, além disso, nas cártulas juntadas 

nos autos consta como local de emissão dos cheques a cidade de 

Sapezal/MT, dessa forma este juízo se declara incompetente para julgar 

os autos.

 Desta forma, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DESTE 

JUÍZO, e DETERMINO a remessa dos presentes autos para a vara única da 

comarca de Sapezal.

 Intimem-se as partes acerca desta decisão.

Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 10 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68161 Nr: 1606-54.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURATEX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA, CLAUDIO DANIEL MARQUES MORAES, REGIANE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que este juízo não obteve êxito na consulta ao sistema 

RENAJUD (certidão anexa), uma vez que restou infrutífera ante as 

informações fornecidas, defiro o pedido de folhas 97 e determino seja 

oficiada a CIRETRAN da Comarca de Comodoro para que informe o 

endereço do veículo de placa HTV-5570, penhorado às folhas 59 do 

presente feito.

A fim de racionalizar o trabalho, esta decisão serve de ofício.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23609 Nr: 1058-73.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE I. S. C. REZENDE - 

OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/O-MT, 

PATRICIA BIONDO - OAB:51346, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Certifique-se a existência de custas e, se houver, intimem-se as partes 

para quitá-las nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28839 Nr: 2790-55.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal em que o executado foi citado por edital, ao 

passo que o exequente requer a consulta ao sistema INFOJUD.

Ante o exposto, indefiro o pedido retro e nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para patrocinar os interesses da requerida.

Remetam-se os autos para a Defensoria Pública tão logo um defensor 

volte a oficiar na comarca.

Ciência ao Exequente acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101920 Nr: 1827-32.2017.811.0046

 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: GGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDFCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Intime-se o autor para contestar a reconvenção caso queira.

Determino a realização de estudo social conforme solicitado.

Comodoro/MT, 10 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046

 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: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Vistos.Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por 

Agropastorial Tiraju em face de Antônio dos Santos Beraldo e Eva 

Aparecida Rodrigues Beraldo.O requerido apresentou petição às fls. 841 

afirmando que a autora apresentou os quesitos fora do prazo legal, 

pugnando pelo desentranhamento do mesmo.O despacho de fls. 846 
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determinou que a secretaria analisasse a tempestividade dos quesitos 

apresentados pela autora.Manifestação do perito judicial de fls. Petição da 

autora de fls. 1.021.Decido.Razão assiste a parte autora às fls. 1.021, 

uma vez que consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de 

Justiça, o prazo de 5 dias para a formulação de quesitos não é preclusivo, 

podendo a parte nomear assistente e formular quesitos em momento 

posterior, desde que não iniciada a perícia, como na hipótese em 

apreço.Portanto desnecessár ia a servent ia  rea l izar  ta l 

certificação.Considerando a manifestação do perito, bem como o fato de 

que em ação possessória se apresenta irrelevante a arguição do domínio 

ou de outro direito sobre a coisa determino que o perito judicial responda 

apenas os quesitos que dizem respeito às questões 

possessórias.Intimem-se as partes acerca da nova data apresentada para 

realização da perícia.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100293 Nr: 1001-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos movida por 

GUILHERME BALBINO DE ABREU, representado por sua genitora CREUSA 

DE ABREU REIS, qualificada nos autos, em face de RUBENS BALBINO.

Consta dos autos que a parte executada satisfez a obrigação pagando o 

valor de R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais).

Instada a se manifestar, a exequente informou que o executado efetuou o 

pagamento de todas as parcelas vencidas e vencidas e vincendas 

durante a tramitação da presente ação, conforme certificado às fls. 44.

Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Considerando a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Tendo sido pago o débito incide o disposto no artigo 528 do Código de 

Processo Civil.

§ 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da 

ordem de prisão.

Assim, uma vez demonstrada nos autos à quitação da dívida exigida pela 

credora, impõe-se soltura da parte executada.

Diante do Exposto DETERMINO A SOLTURA DE RUBENS BALBINO, tendo 

por fundamento o artigo 528, § 6º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de soltura em favor do requerido, salvo se por outro 

motivo estiver preso.

Servindo a presente decisão como carta precatória.

Após ser cumprida esta determinação, certifique o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Ciência ao MPE e à DPE.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105264 Nr: 3210-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de guarda c/c alimentos e visitas, formulada por SELMA 

DIAS FERREIRA, representando LUCAS GABRIEL DIAS RODRIGUES, todos 

menores, em face de EDMAR VITOR RODRIGUES.

Verifica-se que as partes compuseram acordo, em audiência conciliatória 

junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca, de 

forma a preservar satisfatoriamente o interesse do infante e seus 

genitores, conforme fls. 30/31.

Instado a se manifestar, o ministério público opinou pela homologação do 

acordo entabulado entre os interessados, nos seus exatos termos.

Decido.

Tendo em vista o acordo acima celebrado, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC.

Ciência ao MPE e à DPE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 669-49.2011.811.0046

 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: TEILOR SEIDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Em razão da petição de folhas 493/501, intime-se o perito para manifestar 

se os documentos juntados atendem ao requerimento de folhas 483, no 

prazo de 30 dias.

Caso a documentação esteja completa, desde já fica autorizada a 

realização da perícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 2615-27.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO, ALDOIR GIONGO, 

EDELMIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido retro. (...) Após, intimem-se os executados, 

conforme preceitua o artigo 841 e seguintes do CPC, para apresentar 

eventual impugnação ao auto de penhora e avaliação no prazo de 10 dias. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

deverão ser intimados também os cônjuges dos executados, salvo se 

forem casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do 

artigo 842 do CPC. Inexistindo impugnação, fica desde já determinada a 

realização do leilão judicial e para tal retornem os autos conclusos. Desde 

já fica autorizado o arrombamento do imóvel, conforme artigo 846 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34220 Nr: 2404-54.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINO MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 389 de 648



Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Arino Marques Junior 

em face do Banco do Brasil S/A.

Conforme certificado às fls. 736, não existe mais a fazenda onde 

constituía o domicílio do Exequente.

Tenho que, no presente caso, em razão da mudança de endereço sem 

informação ao juízo, é caso de arquivamento da presente execução.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36967 Nr: 1666-32.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR, NILTON MASSAHARU MURAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASCARELLO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 Vistos.

Trata-se de ação revisional proposta por Mascarello Comércio e 

Representações Ltda. representada por Rodrigo Mascarello, que teve 

sentença de extinção sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, III e 

IV (folhas 241/242), da qual sobreveio condenação do autor em custas e 

honorários sucumbenciais fixados em R$1.000,00.

Iniciado o cumprimento de sentença visando o adimplemento dos 

honorários sucumbenciais, a Exequente requereu a penhora de dois 

imóveis, assim vindo a ser procedido pelo oficial de justiça (certidão fls. 

297/299).

Consta na certidão do oficial que o Representante da Executada, o sr. 

Rodrigo Mascarello se encontra em local incerto e não sabido, razão pela 

qual deixou de intimá-lo acerca da penhora, bem como sua cônjuge (caso 

tenha).

Tendo em vista que o Executado mudou de endereço e não comunicou 

nos autos, conforme a certidão retro mencionada, DETERMINO que a 

intimação seja considerada válida, nos termos do art. 841, §4º do CPC.

Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de avaliação e penhora de folhas 

297/299.

Por oportuno, nos termos do art. 874, I, DETERMINO a liberação da 

penhora realizada no imóvel de matrícula R2-1.759, uma vez que o crédito 

exequendo é de valor notadamente inferior ao total do auto de avaliação e 

penhora.

Requeira o Exequente o que de direito no prazo de cinco dias, sob pena 

de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34769 Nr: 2953-64.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, 

CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Tendo em vista os documentos juntados nos autos, intime-se a parte 

autora.

Após o decurso do prazo de 15 dias sem a manifestação das partes, 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 1621-62.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, SÉRGIO ANTÔNIO 

COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, ENILDA ANA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Tendo em vista a cessão de créditos, homologo o instrumento juntado aos 

autos.

Proceda-se a alteração no polo ativo da presente demanda.

Intimem-se os requeridos da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34639 Nr: 2823-74.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA 

COCCO, SÉRGIO ANTÔNIO COCCO, ENILDA ANA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos restritivos, visto que 

tal obrigação incube as partes e não o poder judiciário.

Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia na 

cláusula nona do acordo.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111646 Nr: 6000-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE AGUIAR ARAUJO, DIONES PIMENTA BENTO, 

MARCELO PIMENTA BENTO, PATRÍCIA PIMENTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 111646.

Vistos.

Trata-se de pedido objetivando a expedição de alvará judicial para 

levantamento do saldo do FGTS do de cujus.

 Com vistas dos autos ao Ministério Público, este se manifestou pela 

procedência do pedido.

Decido.

 Vislumbro que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, em que 

o juízo não é obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo 

adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna 

(CPC- artigo 723).
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Como já dito, o art. 1º da Lei n. 6.858/1980 dispõe que os valores devidos 

pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP poderão ser levantados independente de 

inventário ou arrolamento.

Ressalto ainda que o artigo 666 do CPC declara que:

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial.

Expeça-se alvará para que os requerentes compareçam na agência da 

caixa econômica federal e levante o saldo de FGTS depositado em nome 

do de cujus, Mario Bento, inscrito no CPF n° 276.869.222-00.

 P. I.

Ciência ao MPE.

Transitada em julgado esta sentença, autos ao arquivo.

 Comodoro/MT, 11 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 2612-72.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

Tendo em vista que o Executado mudou de endereço e não comunicou 

nos autos, conforme certidão de fls. 89, determino que a intimação seja 

considerada válida, nos termos do art. 841, §4º do CPC.

Defiro o pedido de avaliação do imóvel por estimativa. Intime-se o oficial de 

justiça para o cumprimento desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78047 Nr: 2396-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com fundamento no 

artigo 386, inciso V, do Código de processo Penal, e absolvo a acusada 

Debora Souza de Oliveira. P. I. Transitada em julgado a decisão, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Comodoro/MT, 11 de julho de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 49-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLANO RESTAURANTE E LANCHONETE 

LTDA, ALDO FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, WILSON CÃNDIDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

(...)

Por fim, ressalto que o imóvel leiloado era de propriedade de Aldo 

Francisco Cândido da Silva, sendo que o débito existente é da pessoa 

jurídica denominada Milano Restaurante e Lanchonete Ltda, portanto, não 

há de se falar do instituto da preferencia.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido realizado pela União às fls. 180.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110434 Nr: 5460-51.2017.811.0046

 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: ROZECREI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Os autos já foram duas vezes ao MPE, porém não foi apresentado 

parecer de mérito em que pese o caso em tela comportar julgamento 

antecipado. Na ultima manifestação o MPE manifestou que não foi dado 

vista às partes para que se manifestem acerca das provas a serem 

produzidas, sobretudo a testemunhal, conforme já requerido na 

contestação.Ocorre que no caso dos autos, tenho que se aplica o 

disposto no artigo 355 e 370 do CPC, afinal basta, no entendimento deste 

juiz, a prova documental que já foi produzida nos autos. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras 

provasArt. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.Parágrafo 

único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias.Assim sendo, restituo mais uma vez os autos ao 

MPE, para querendo, apresentar parecer circunstanciado no feito. 

Intime-se a parte autora por DJE.Remeta aos autos ao ente público 

municipal para ser intimado acerca desta decisão.Retornando os autos do 

MPE, autos conclusos para julgamento, nos termos do artigo 355 do CPC, 

independentemente do teor do parecer do Ministério Público, afinal este 

feito já lhe foi encaminhado por 02 vezes. Comodoro/MT, 11 de julho de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 1641-48.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DOS SANTOS ME, PAULO 

SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 Indefiro consulta no sistema INFOJUD, pois a parte interessada não 

demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens do 

requerido.

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8206 Nr: 624-60.2002.811.0046

 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: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARANI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir Salviano da Costa - 

OAB:GO 11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da 

prescrição intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por 

tempo superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que 

não apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação 

de seu crédito. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da 

prescrição intercorrente. Sem custas ou honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60960 Nr: 2761-63.2012.811.0046

 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): LEVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

SINIZIO BELMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 Indefiro consulta no sistema INFOJUD, pois a parte interessada não 

demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens do 

requerido.

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85515 Nr: 744-15.2016.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 112, IV, 114 e 118, todos da Lei 

8.069/90, julgo parcialmente procedente a representação ofertada contra 

WEIGLES HERMISDORFF RODRIGUES qualificado nos autos, pela prática 

do ato infracional capitulado no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 

11.343/2006 aplicando-lhe a medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida, pelo prazo de 6 meses.Nomeio como orientador o agente da 

infância e adolescência desta comarca que deverá cumprir o previsto no 

artigo 119 do ECA. P. I. C. Intime-se o MPE, o adolescente e a defesa. 

Transitada em julgado esta sentença expeça-se a guia de execução de 

medida socioeducativa que deverá ser inserida no sistema do CNJ. 

Expedida a guia, arquivem-se os presentes autos. Comodoro/MT, 11 de 

julho de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21171 Nr: 2216-03.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

ELBIO GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI SMANIOTTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Intime-se o Exequente acerca da manifestação retro.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20476 Nr: 1620-19.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:OAB SP 51205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 Indefiro o pedido de restrição de bens via INFOJUD, pois a parte 

interessada não demonstrou nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20800 Nr: 1853-16.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAGRA TRADE GROUP DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:OAB SP 51205, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 
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seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78803 Nr: 2713-02.2015.811.0046

 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: SANDRA SOARES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A.M. Folini – ME, nome fantasia MUNDIAL 

EDITORA (E.M.L)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas.

Conforme a certidão de folhas 61, o Requerido foi devidamente citado, 

deixando transcorrer o prazo sem apresentar defesa (fls. 63).

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Isso posto, opera-se a preclusão contra o requerido, motivo pelo qual lhe 

aplico os efeitos da revelia.

Manifeste a parte autora solicitando o que entender pertinente. Ou seja, se 

deseja produzir provas ou se deseja o julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114711 Nr: 7269-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Denunciado: GESSI DE ASSIS ALMEIDA

Autor: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número único: 7269-76.2017.811.0046

Código: 114711

Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 15h30min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o 

caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de 

Processo Penal.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Comodoro/MT, 09 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 GESSI DE ASSIS ALMEIDA, epíteto “Preto”, brasileiro, divorciado, natural 

de Nova Alvorada/MT, nascido em 11/05/1976, filho de Manoel de Assis de 

Almeida e Ana Modesta de Almeida, detentor da Cédula de Identidade RG 

nº 1128257-6, SSP/MT, residente e domiciliado no Sítio Miranda, Alvorada, 

zona rural do município e comarca de

Comodoro/MT;

2) Vítima a ser inquirida:

 Ivani Alves Santos Almeida, residente e domiciliada na Rua Sibipirunas, n. 

773-N, bairro Cristo Rei, Comodoro/MT, fone (65) 99806-7240;;

3) Testemunhas:

 NATÁLIA DE ASSIS ALMEIDA MIRANDA, brasileira, lavradora, viúva, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº. 971.822 SSP/MT e inscrita no 

CPF sob o nº. 938.668.601-53, residente e domiciliada no Sítio Miranda, 

Gleba Alto Alegre, Distrito de Nova Alvorada, Município de Comodoro – MT;

Rayane Gabriela Alves de Freitas, a Araújo, residente e domiciliada na Rua 

Sibipirunas, nº 773-N, bairro Cristo Rei, Comodoro/MT, fone (65) 

99907-1155;

Efrain Rocha dos Santos, residente e domiciliada na Rua Sibipirunas, nº 

773-N, bairro

Cristo Rei, Comodoro/MT, fone (65) 99614-9669.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122856 Nr: 3304-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON AMORIM DA CRUZ, LUCAS 

MATHEUS PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B

 Código 122856.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 25 de julho de 

2018, às 16h00min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 09 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

PM MARCEL DE SOUZA.

Advertências:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105697 Nr: 3409-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:23187-B, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

De proêmio, tendo em vista que houve o aditamento antes da oitiva da 

testemunha Cícero, e interrogatório do réu, visando a celeridade 

processual e evitando-se a repetição de atos tenho por bem analisar o 

aditamento nesta oportunidade.

Nos termos doa rtigo 384, do CPP, tenho que a manifestação ministerial é 
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pertinente, havendo provas, diante das declarações da testemunha 

Lucimar Alves da Silva Miranda e da vítima Sandroerlano Alves Feitoza, de 

autoria e materialidade de mais um delito esculpido no artigo 121, caput, 

c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Nessa toada, dou continuidade aos depoimentos que, já farão menção a 

nova denuncia ofertada nesta oportunidade.

Defiro a expedição de precatória para oitiva da vítima Regiane, no 

endereço fornecido nesta oportunidade, fixando o prazo de 15 (quinze) 

dias para cumprimento, nos termos do artigo 222, §2º, do CPP.

Após, o prazo estabelecido, com ou sem o retorno visitas às partes para 

alegações finais.

Por fim, defiro vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114571 Nr: 7220-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA, 

NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA, EZEQUIEL ANANIAS PINHEIRO, 

ADELSON APARECIDO MACHADO, MARCIEL LOPES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, 

MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

De proêmio, indefiro o pedido de realização de exame pelos motivos já 

expostos na decisão denegatória anterior.

Ainda, defiro o requerimento do Ministério Público, concedendo o prazo de 

5 (cinco) dias para tal mister.

Homologo a desistência da testemunha Rodrigo Mesquita dos Santos.

Por fim, determino ao Senhor Gestor que expeça-se somente as 

precatórias das testemunhas não ouvidas nesta oportunidade, 

certificando-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81900 Nr: 3925-58.2015.811.0046

 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: DOMINGAS FERNANDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 52, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após decorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122758 Nr: 3276-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Determino a emenda da inicial, no prazo de 10 (dez) para que se adeque 

seu valor, que deve corresponder ao total de doze obrigações 

alimentares, sob pena de não recebimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72990 Nr: 319-22.2015.811.0046

 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: MARCIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEONICE APARECIDA ALVES - 

OAB:RO/5807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 VISTOS ETC.,

Considerando que o autor reside na cidade de Rondolândia/MT, termo 

desta Comarca, porém distante a mais de 400 km, bem como considerando 

o acordo realizado entre os magistrados desta jurisdição e de Cacoal/RO, 

DETERMINO a expedição de carta precatória a Comarca de Cacoal/RO 

para que seja colhido o depoimento pessoal das partes.

Às providências.

Comodoro-MT, 10 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94068 Nr: 3899-26.2016.811.0046

 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: REGINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Etc.

Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

13h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 de julho 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.: 117933 Nr: 1132-44.2018.811.0046

 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: VALDIR GARVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

13h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 
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valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

10 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117393 Nr: 897-77.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

13h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

10 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115145 Nr: 7448-10.2017.811.0046

 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: ODETE OZORINA F. SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

14h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

10 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114659 Nr: 7244-63.2017.811.0046

 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 DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

14h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

10 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78110 Nr: 2421-17.2015.811.0046

 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: ROSELITA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

14h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 
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10 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33633 Nr: 1819-02.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RODRIGO BENEDETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, nessa toada determino que oficie-se a SEMA para 

que diga se houve aprovação do PRAD, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência por ser processo afeto à META 2.

Comodoro-MT, 09 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.: 39256 Nr: 270-83.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

DA SILVA - OAB:, AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - OAB:33327, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 VISTOS, ETC.

 Trata-se da Ação de procedimento ordinário interposta pela Cleonice 

Carlos Ferreira em face de Bb Leasing Arrendamento Mercantil s.a todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, vislumbro que já houve acordão transitado em 

julgado (fl.311).

 Desta feita, considerando que as partes foram cientificadas por meio de 

seus advogados constituídos, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico e até então não houve requerimento de cumprimento de 

sentença, conforme certidão de fl. 346, arquivem-se os presentes autos 

até posterior manifestação da parte interessada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 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.: 12543 Nr: 602-31.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, JOEDI INÊS TAVARES 

SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO 

BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, expeça-se carta precatória, para citação dos 

executados, devendo o requerente comprovar o recolhimento das custas, 

bem como a distribuição desta na comarca deprecada no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de preclusão de tal direito.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de julho 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.: 68677 Nr: 2035-21.2014.811.0046

 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: AMDC, VCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, intime-se a parte requerente, pessoalmente, 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, 10 de julho 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.: 34361 Nr: 2545-73.2010.811.0046

 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: VLM - AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE GRANDI CASTRO 

FREITAS - OAB:6.292-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se o autor para que inclua no polo passivo os proprietário 

constituintes da matricula, fl.114, de acordo com o art. 319, II, do CPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 09 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61148 Nr: 2959-03.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERVAL JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado Generval José de Lima, já 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo como 

incurso nas disposições do art. 14, caput, da Lei 10.826/03.Dosimetria da 

Pena Réu Generval José de Lima.Artigo 14, caput da Lei 10.826/03. A 

pena prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03 é de 02 (dois) a 04 (quatro) 

anos de reclusão e pagamento de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2034 Nr: 49-91.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAND FROHLICH, HILÁRIO FROHLICH, 

ARGEU FOGLIATTO, MARSANI SCHWINGEL FROHLICH, VERA LÚCIA 

SAPIECYNSKI FROHLICH, IVO FROHLICH, AUGUSTO FRANCISCO 

FOGLIATTO, JOÃO ALBERTO MORATELLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, HILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:1779-A, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, ILDO ROQUE 

GUARESCHI - OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que nenhum processo deverá exceder a quantidade de 

200 (duzentas) folhas em cada um de seus volumes, determino à abertura 

de novo volume.

Intime-se a parte requerente, para que junte a guia de recolhimento, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 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.: 39801 Nr: 816-41.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL EBERLLE SEMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA MARTINS - 

OAB:50663/PR

 SENTENÇA

Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo de Ação de Execução de 

Alimentos em que as partes Elisângela Martins e Daniel Elberlle Semim 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável.

Parecer ministerial, fl.108/109.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que 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, estando 

atendidos os interesses da menor, já que em consonância com os ditames 

legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106242 Nr: 3668-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Santana da Silva - 

OAB:MT19.102/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Designo audiência admonitória para o dia 24 de maio de 2018, às 

13h30min.

Intime-se o recuperando.

 Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda 

não houver sido paga, ao cálculo desta.

 Determino, ainda, a certificação da existência de outros executivos de 

pena em desfavor do recuperando, sendo que, em caso positivo, 

determino a unificação das penas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74891 Nr: 1117-80.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO, 

REGINALDO LUCIO DA SILVA, SÍLVIO ALVES BATISTA, VALDERAN 

OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, OTTO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT, PATRICIA ECHER - OAB:12274

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

23 de agosto de 2018 às 15h00min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como será 

procedido o interrogatório do réu.DETERMINO o desmembramento dos 

autos com relação ao corréu VALDERLAN OLIVEIRA LIMA, a fim de 

possibilitar a continuidade da marcha processual em relação aos réus 

CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDÃO, REGINALDO LÚCIO DA 

SILVA, SILVIO ALVES BATISTA.Intimem-se as testemunhas, 

cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219, todos do CPP, bem 

como requisitem-se os militares e aqueles que exerçam função pública, na 

forma do disposto no art. 221, §§ 2º e 3º do CPP. Expeça carta precatória 

para oitiva das demais testemunhas arroladas que residem em comarcas 

diversas, bem como para interrogatório do (s) réu (s), cujo prazo para 

cumprimento fixo em 60 (sessenta) dias.Intime-se o Ministério Público as 

defesas e o réu pessoalmente.Cumpra-se.Comodoro-MT, 05 de julho de 

2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110155 Nr: 5357-44.2017.811.0046

 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: LUCINEIA MARTINS ROSA, Nilson Martins Rosa, Vinicus 

Jose de Oliveira Rosa, SIDINEIA DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 11, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo estabelecido naquele, manifestar-se no feito, conforme determinado 

no despacho supracitado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SARAIVA SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO AV. 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

COMODORO, 11 de julho de 2018. Nos termos da Legislação vigente, 

procedo a INTIMAÇÃO das partes para comparecerem à Audiência de 

Conciliação a realizar-se em COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 08:30, no endereço RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-56.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO AV. 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos 

termos da Legislação vigente, fica a parte requerente intimada a 

comparecer em Audiência de Conciliação a realizar-se Data: 12/09/2018 

Hora: 10:30 , sito no endereço RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (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 COMODORO INTIMAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA CARDOSO - MT0019774A Nos 

termos da Legislação vigente, fica a parte autora intimada a comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 09:30 , no endereço SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA ROSENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER OAB - SP350031 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDOLANDIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO AV. 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos 

termos da Legislação vigent, fica a parte requerente intimada a 

comparecer à AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Conciliação Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 

09:00 , sito no endereço RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - 

MT - CEP: 78310-000. COMODORO, 11 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO APARECIDO ALMEIDA TONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO AV. 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000034-07.2018.8.11.0046 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: Nome: FABRICIO APARECIDO ALMEIDA TONINI Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O termos da 

Legislação vigente, fica a parte requerente INTIMADA a comparecer em 

Audiência de Conciliação - Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 09:30 , sito no 

endereço RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000. COMODORO, 11 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARQUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO AV. 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI NÚMERO DO PROCESSO: 

1000132-89.2018.8.11.0046 VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

REQUERENTE: Nome: MARTA MARQUES DIAS Advogado do(a) AUTOR: 

HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT0010791A REQUERIDO(A): Nome: 

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO Nos termos da Legislação vigente, ficam as partes intimadas a 

comparecerem em AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Conciliação Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2018 Hora: 

10:00 , sito no endereço AV. RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000. COMODORO, 11 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO AV. 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI NÚMERO DO PROCESSO: 

1000243-73.2018.8.11.0046 VALOR DA CAUSA: R$ 20.660,16 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: Nome: MANOEL DE JESUS BRITO 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

MT0012845A REQUERIDO(A): Nome: BANCO DO BRASIL S.A Nos termos 

da Legislação vigente, fica a parte requerente INTIMADA a comparecer em 
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AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/12/2018 Hora: 08:00 Tipo: 

Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/10/2018 Hora: 09:30 , sito no endereço RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000. COMODORO, 11 de julho 

de 2018. Assinado Digitalmente NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-88.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DURAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

PROCESSO: 8010001-88.2017.8.11.0046; ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[]; VALOR DA CAUSA: R$ 13.528,68; TIPO: Cível; 

RECUPERANDO: Sim/Não; URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR FORA DO 

EXPEDIENTE: Sim/Não. Partes do processo: PARTES AUTORA: 

EXEQUENTE: DARCY DURAN ; PARTE RÉ: EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Nos termos da Legislação 

vigente, fica a parte requerida INTIMADA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, 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. 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, 11 de julho de 2018. NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 2647-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LADISLAU FERREIRA, FABIO 

RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que não foram expedidos os mandados de intimação, 

redesigno audiência para o dia 30 de agosto de 2018, às 17h30min para 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao 

denunciado GERALDO LADISLAU FERREIRA.

Quanto ao denunciado FÁBIO RODRIGUES FERREIRA, Com espeque no 

art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, defiro a cota ministerial de Ref. 

37, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum para adoção dos 

procedimentos previstos em lei.

Expeça-se.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 84/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que nos dias 16 e 17 de julho do corrente ano, ocorrerá 

nesta Comarca a Correição Ordinária que será realizada pela equipe da 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1.º - CONVOCAR os Senhores Servidores que exercem suas 

funções junto a 1.ª Vara Cível, 2.ª Vara Cível, 3.ª Vara Criminal e Juizado 

Especial Cível e Criminal desta Comarca, para trabalharem em horário 

extraordinário no dia 17 de julho do corrente ano, das 08hs00 às 10hs00, 

a fim de acompanhar e auxiliar à equipe correicional, mediante banco de 

horas a ser usufruído oportunamente, tudo devidamente registrado junto 

ao "relógio de ponto eletrônico".

Art. 2.º - Ciência aos Servidores e à Central de Administração para as 

providência s necessárias.

 Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos.

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado pela autora, e determino seja 

oficiado ao Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis (Avenida Sotero 

Silva, n. 587, bairro Vila aurora, , CEP. 78.740-090), na pessoa do seu 

diretor, Sr. GILBERTO ROQUE GEREMIAS, para que este forneça, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, os seguintes documentos da paciente/autora 

DORACY MARAFON , :PASQUALOTTO Usuária do Sistema Único de 

Saúde sob o n. 704.2007.9137-8085: a) parecer de médico da central de 

regulação/controle e avaliação, a respeito da solicitação de Home Care“ b) 

avaliação realizada pela equipe técnica da SES. Deverá ainda, a parte 

autora providenciar a juntada dos demais documentos requeridos, no 

prazo de 24 horas, inclusive os seguintes: a) Se o domicílio da autora 

reúne condições mínimas (como rede elétrica, espaços para camas 

especiais, movimentações de cadeiras, entre outras) para a instalação do 

home care; b) Se o município de Jaciara possui equipe multidisciplinar que 

ofereça condições de suporte, caso necessário, inclusive com suporte 

hospitalar adequado em caso de agravamento do quadro do substituído, a 

exemplo de UTI; c) Quais os tipos de insumos médico-hospitalares seriam 

necessários e a peridiocidade do seu fornecimento. Por fim, certifique-se 

se houve cumprimento da decisão anteriormente proferida, 

especificamente no que tange à remessa de cópia integral dos presentes 

autos ao Gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de 

identificar a solicitação prévia do requerente à Administração. Aportando 

aos autos toda a documentação, remeta-se novamente cópia dos autos ao 

NAT. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 de julho de 2018 Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001189-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN (REQUERIDO)

PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001189-56.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A. REQUERIDO: PAULO 

SERGIO MARTINS FELTRIN, JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN Vistos etc. 

Os autos vieram conclusos tendo em vista que a parte exequente alega 

não ser possível identificar o valor exato da diligência do Oficial de Justiça 

para que seja cumprida a finalidade da missiva precatória, qual seja, a 

avaliação dos imóveis matriculados sob nº 7.528 e 7.573 no CRI local (ID 

13963964). Diante do impulsionamento do Sr. Gestor (ID 13878563) e da 

citada Portaria 21/2009/DF, em seu artigo 1º, incisos I e II, o valor da 

diligência será: “I – Na Zona Urbana e Suburbana permanece fixado o 

valor equivalente a R$ 20,00 (vinte reais) para condução dos Oficiais de 

Justiça, no cumprimento de mandados judiciais e prática de atos 

processuais de quaisquer natureza; II – Na Zona Rural o valor da 

condução será estabelecido por quilômetro rodado, que em razão de 

sucessivos aumentos no valor do combustível fica fixado em R$ 3,60 (três 

reais e sessenta centavos) por quilômetro;” Assim, cabe à parte 

interessada, com base na localização do imóvel objeto da avaliação, 

calcular o valor da diligência do Oficial de Justiça, em se tratando de 

imóvel rural. Consigna-se que não há ferramentas disponibilizadas ao Sr. 

Gestor Judiciário para simulação do valor da diligência, assim como, resta 

inviável a intimação de qualquer meirinho, pois os mandados são 

distribuídos por sorteio. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, sob pena de devolução da Carta Precatória. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 10 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001475-34.2018.8.11.0010. AUTOR: 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA RÉU: ELIEL TORRES DE 

ARAUJO - ME Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001475-34.2018.8.11.0010. AUTOR: 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA RÉU: ELIEL TORRES DE 

ARAUJO - ME Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIL DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001443-29.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ISMAIL DIAS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que 

a parte requerente não trouxe os documentos que comprovem o prévio 

requerimento administrativo. No que tange à necessidade de prévio 

requerimento administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca 

da ação de cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio 

requerimento administrativo ou recusa do pagamento securitário, como 

requisito formal e indispensável para configurar o interesse de agir do 

acidentado. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral reconhecida, de 

relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento 

de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O 

Supremo tem reiteradamente decidido que o entendimento firmado no RE 

631.240, tem aplicabilidade nas ações que versem sobre a cobrança de 

seguro obrigatório, conforme julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 

e RE 839353. Ademais, sobre o assunto já se posicionou o Egrégio TJMT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (AI 

66221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017). Negritei. No presente caso, inexiste prova 

de que a indenização pleiteada pela parte requerente tenha sido 

anteriormente requerida junto à Seguradora na via administrativa, visto não 

ter sido juntado nos autos a comprovação do requerimento administrativo 

do benefício pleiteado perante a seguradora/requerida. De outra banda, 

conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 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 CPC, 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. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 
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recusa do pagamento, bem como, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa, 

sob pena de indeferimento do pedido e consequente extinção do feito, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. Decorrido o prazo acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 03 

de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001054-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Contestação e documentos em PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001165-28.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSEFA DA SILVA DOURADO Parte Ré: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

JACIARA , 11 de julho de 2018. Atenciosamente, JOSEFA DE SOUZA 

RAMALHO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM AEROPORTO II, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 141-84.2015.811.0010

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DALL AGNOL FINATO, CARLOS 

ROBERTO BERNARDI, EDUARDO DALL AGNOL FINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo atualizado do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

penhora online.

Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 10 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 80-58.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco das Chagas da Conceição de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso, 18ª CIRETRAN DE 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Vistos etc.

 Inicialmente, verifico que a parte requerente juntou petição à ref. 53, onde 

requer a redesignação da presente solenidade, uma vez que já havia 

audiência designada em outra Comarca. Pois bem. Diante da justificativa 

apresentada, redesigno o presente ato para o dia 07 de agosto de 2018 

às 13h30min. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às providências. 

Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 2933-40.2017.811.0010

 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: ELVIRA PEREIRA BIHAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial, acostada à Ref: 53 e 

documentos que a acompanham, INTIME-SE a Sra. Perita para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 477, §2º, I da 

Lei Processual.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 691-11.2017.811.0010

 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: ALDELI CLÁUDIA DE OLIVEIRA, Dra Soraya Kaffashi 

Soares Castro - CRM 2311-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREV. 

SOCIAL DOS SERV. DE JACIARA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 
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- OAB:7.255 - MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, 

Lidiane Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784 - MT, Ruth Cardoso 

Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 Vistos, etc.

Em relação à manifestação da perita na Ref: 46, esclareço que, conforme 

decisão de Ref. 37, os honorários periciais serão rateados entre as 

partes, na proporção de 50% para cada.

Entretanto, considerando que a autora é detentora do benefício 

processual da gratuidade de justiça (Ref: 4), no caso de sucumbência, os 

valores atinentes a perícia serão suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

cabendo à Sra. Perita executá-los contra o Estado.

Assim, determino a intimação da Perita para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste se aceita ou não o encargo, na forma anteriormente narrada.

Caso haja concordância, desde já deverá formular a proposta de 

honorários, devendo as partes se manifestarem em igual prazo, 

recolhendo a parte requerida o valor que lhe cabe antecipadamente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24084 Nr: 243-53.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

busca de bens passíveis de penhora em nome da parte executada por 

meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Ocorre que, conforme se observa dos autos, até o momento a parte 

devedora não foi citada para pagamento, inviabilizando o deferimento das 

consultas sistêmicas.

Consequentemente, indefiro o pedido da parte exequente, nesta 

oportunidade.

De outra banda, cite-se o executado JOSÉ PAULO SPINELLI no endereço 

indicado à fl. 94.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58102 Nr: 2170-44.2014.811.0010

 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: LORI LANGNER BINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado às fls. 97/98, no valor de R$ 19.354,85 (dezenove mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e 

honorários advocatícios em R$ 237,94 (duzentos e trinta e sete reais e 

noventa e quatro centavos).

Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

arquive-se com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 1638-70.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação à Execução apresentada pelo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social em face de Ana Lopes dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de precatórios (fls. 96/97).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 88/94.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48967 Nr: 667-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação à Execução apresentada pelo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social em face de Elias de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 
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nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/precatórios (fls. 140).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 130/137.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 577-14.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado às fls. 115/116, no valor de R$ 31.472,56 (trinta e um mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e 

honorários advocatícios em R$ 784,53 (setecentos e oitenta e quatro reais 

e cinquenta e três centavos).

Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

arquive-se com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52407 Nr: 988-57.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado às fls. 126/127, no valor de R$ 44.416,72 (quarenta e 

quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) e 

honorários advocatícios em R$ 1.041,39 (mil e quarenta e um reais e trinta 

e nove centavos).

Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57392 Nr: 1637-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado às fls. 120/121, no valor de R$ 20.226,08 (vinte mil, 

duzentos e vinte e seis reais e oito centavos) e honorários advocatícios 

em R$ 2.022,60 (dois mil, vinte e dois reais e sessenta centavos).

Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52790 Nr: 1360-06.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SANTOS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo o qual 

foi homologado às fls. 111/112, no valor de R$ 34.220,89 (trinta e quatro 

mil, duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) e honorários 

advocatícios em R$ 3.422,08 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 

oito centavos).

Assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 
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voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1078 Nr: 191-43.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos etc....Pois bem.O artigo 889 do CPC descreve que:“Art. 889. Serão 

cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de 

antecedência: I – o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver 

procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou 

outro meio idôneo;”[...]“VI – o promitente comprador, quando a penhora 

recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 

registrada; VII – o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre 

direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;”A 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte, quando 

obedecidas as formalidade legais, é um meio idôneo para dar ciência 

acerca da alienação judicial.Assim, perfeitamente válida a notificação 

extrajudicial de fls. 397/407.Outrossim, abro o prazo de 15 (quinze) dias à 

pessoa jurídica INSIDE – Participações e Empreendimentos S/A para 

manifestação acerca do pedido de adjudicação, a contar da publicação 

desta decisão.Lado outro, expeça-se mandado de intimação para a 

empresa AMAL Armazéns Gerais LTDA, no endereço fornecido à fl. 393, 

a fim de que, no mesmo prazo supra, manifeste-se no feito acerca do 

pedido da parte exequente.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise do pedido de adjudicação.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 10 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 3033-68.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora formulado pelo credor à fl. 124.

Conforme se observa na petição anteriormente mencionada, o exequente 

informa que o valor atualizado de seu crédito encontra-se na monta de R$ 

9.346,69 (nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove 

centavos), requerendo a penhora do imóvel matriculado sob nº. 5.160, do 

CRI local.

Entretanto, o imóvel anteriormente descrito já possui registro de penhora 

em razão dos débitos executados nos autos código 1077 e 1078.

Conforme se vê à fl. 355 dos autos código 1078, o imóvel o qual o 

exequente pretende ver penhorado, foi avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois 

milhões e oitocentos mil reais). Ou seja, muito superior ao valor do débito 

perseguido nos presentes autos.

Aliás, o valor do imóvel em questão sequer é suficiente para saldar o 

débito executado nos autos código 1078, que encontra-se no valor de R$ 

3.846.079,53 (três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e setenta e 

nove reais e cinquenta e três centavos).

Assim, ao exequente não haverá qualquer utilidade prática em se deferir a 

penhora do imóvel matriculado sob nº. 5.160, razão pela qual indefiro o 

pedido.

Assim, intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1077 Nr: 190-58.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Vistos etc....Pois bem, nos termos do artigo 876 do CPC “É lícito ao 

exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que 

lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” Ademais, para Cássio 

Scarpinella Bueno, no comando do artigo retro mencionado, tem-se que:“A 

adjudicação, como mecanismo expropriatório dos bens penhorados com 

vistas ao solvimento do crédito perseguido em juízo pelo exeqüente, 

independe de qualquer prévia tentativa de alienação dos bens 

penhorados. É suficiente para ela ter lugar que, realizadas a penhora e a 

avaliação do que foi penhorado, o exeqüente manifeste o seu intuito de 

tornar-se proprietário daqueles bens, satisfazendo o seu crédito, total ou 

parcialmente, com eles.” 1 1In: A Nova Etapa do Código de Processo Civil: 

Comentários sistemáticos à Lei n. 11.382/2006. São Paulo: Saraiva, 2007. 

p167.Assim, tem-se que a adjudicação é uma forma de transferência 

coativa de bens do patrimônio do devedor, para o credor, a fim de 

satisfazer a obrigação inadimplida.Posto isto, tendo em vista que 

necessário satisfazer a obrigação em relação ao credor, defiro o pedido 

de adjudicação do bem penhorado e descrito no auto de avaliação de fl. 

420.Desta forma, expeça-se auto de adjudicação em nome dos 

exequentes.Em seguida, depois de cumpridas as formalidades legais (Art. 

877, § 1º, I do CPC), expeça-se o mandado de imissão na posse aos 

adjudicantes.Providenciem-se o necessário.Com relação ao débito 

remanescente, intime-se a parte exequente para requeira o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 10 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59902 Nr: 3255-65.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO STEVANELLI, LEONICE DE SOUZA, 

OSMAR FERREIRA ROSA, FABIA MARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANY FABIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário, ajuizada por ALENCAR DE 

MENEZES, em face de JOÃO STEVANELLI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Os réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 

foram citados por edital (Ref. 15).

Os confinantes FABIA MARA DE OLIVEIRA, OSMAR FERREIRA ROSA e 

LEONICE DE SOUZA foram citados pessoalmente (Ref. 25 e 50) e 

permaneceram silentes (Ref. 66), assim, decreto-lhes a revelia.

O requerido foi citado por edital e não apresentou contestação (certidão 

de Ref. 114).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 404 de 648



As Fazendas Nacional e Estadual manifestaram às fls. 70 e 83 e 

demonstraram desinteresse no feito. A Fazenda Municipal não manifestou.

A DPE nomeada curadora especial, apresentou contestação por negativa 

geral, onde alegou a nulidade da citação por edital, e no mérito requereu a 

improcedência do pedido( Ref. 125).

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar 

arguida pela DPE, e designação de audiência de instrução e julgamento 

(Ref. 132).

Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

Partes legítimas e bem representadas.

No que tange a alegada nulidade da citação por edital, verifico que não há 

fundamentos para se acolher tal alegação, tendo em vista as inúmeras 

tentativas de citação pessoal da requerida, entretanto, todas infrutíferas. 

Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo no presente 

feito.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos a demonstração dos requisitos do usucapião ordinário: 

lapso temporal, inexistência de oposição e animus domini.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelo autor.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem à audiência, sob 

pena de confissão.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pela parte autora, independente de intimação, nos termos do art. 455, e 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil, devendo o rol ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 

2018, às 13h30min.

Ciência ao MPE e à DPE.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara-MT, 10 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91864 Nr: 2310-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKNDSL, VKNDSL, JNDS, JCNSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos com pedido de liminar, proposta por José 

Kawan Nunes de Souza Lima, Vitória Kawany Nunes de Souza Lima e 

José Cauê Nunes de Souza Lima, representados por Janete Nunes de 

Souza, em face de José Carlos Lima Souza, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Relato do necessário.

Fundamento e decido.

As partes se compuseram amigavelmente na presente audiência.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença os termos do acordo da presente audiência, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito.

Isentos de custas e despesas processuais, eis que as partes são 

beneficiárias da Justiça Gratuita.

Sentença publicada em audiência. Diante da renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Saem as partes intimadas. Às 

providências. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112511 Nr: 2345-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CABREIRA ARAUJO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Batista Alves, MARTELLI TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Desta forma, designo audiência para inquirição da testemunha (DAVI JOSÉ 

DOS SANTOS - endereço fls. 142)) para o dia 09 de maio de 2018, às 

13h30min, neste Juízo.

Intime-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 11 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91588 Nr: 2171-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, HENRIQUE 

MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 Vistos etc.

 Inicialmente, homologo a desistência da oitiva da testemunha LEONIR DA 

SILVA. De outro lado, diante da não intimação da testemunha Paulo Ângelo 

de Lima, bem como sua ausência a presente solenidade, entendo que 

houve desistência de sua oitiva por parte da Embargada, nos termos do 

§3º do artigo 455 do NCPC. Ainda, expeça-se missiva precatória pra a 

Comarca de Dom Aquino/MT para a oitiva da testemunha SEBASTIÃO 

FELICIANO DE ARAÚJO (cf. endereço informado à ref. 20). Aportando aos 

autos todas as missivas expedidas, intimem-se as partes para 

apresentarem memoriais escritos, no prazo comum de 10 (dez) dias. 

Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se expedindo o necessário. Nada mais.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 546-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdineis Aparecido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARINHO GARCEZ CABELLEIRA, 

ESPOLIO DE ANTÔNIA ESPERANÇA ATHAIDES SOSA, ARAMY ATHAYDE 

CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:MT0019172O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Diante do exposto, restando demonstrado que o veículo marca 

TOYOTA/COROLLA ALTIS20FX ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa 

NUC7811/MT pertence ao Sr. Aramy Athayde Cabelleira, inventariante do 

Espólio executado, indefiro o pedido de reconhecimento da fraude à 

execução pleiteada pela parte exequente.Assim, intime-se o exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Jaciara - MT, 05 
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de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88240 Nr: 501-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE AGUIAR DE FRANÇA CAPPELARI, VERA LUCIA 

DE MORAES, Lucimar de França Praeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILMAR DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Na decisão de Ref. 63, este juízo determinou que a 

inventariante, em 15 (quinze) dias, trouxesse aos autos decisão judicial 

que decretou a interdição de Moacir Aguiar de França e Dagmar Aguiar de 

França.Referida decisão se deu em razão da afirmação por parte da 

empresa França & Moraes Sociedade de Advogados S/S de que referidas 

pessoas eram incapazes.Posteriormente, a inventariante comparece aos 

autos, conforme Ref: 68 e 69, requerendo a anulação da decisão que 

determinou a juntada da decisão que decretou a interdição de Moacir 

Aguiar de França e Dagmar Aguiar de França.Entretanto, a meu ver, não é 

caso de anulação da decisão. A simples afirmação por parte da 

inventariante de que referidas pessoas não são interditadas é suficiente 

para encerrar a questão.Certifique o Sr. Gestor sobre a regular citação 

das herdeiras VERA LUCIA DE MORAES e LUCIMAR DE FRANÇA 

PRAIEIRO, e eventual manifestação de ambas acerca das primeiras 

declarações......No que tange ao levantamento dos valores referentes aos 

meses de junho a setembro/2017, sendo R$ 11.000,95, R$ 13.647,63, R$ 

14.619,93 e R$ 13.753,43, depositados nos autos, mantenho a decisão 

anteriormente proferida, devendo aguardar a prestação de contas do 

valor de R$ de 35.839,17 (34.395,60 + 1.443,57) supramencionado, e o 

estabelecimento do contraditório, com a integração das herdeiras VERA 

LUCIA DE MORAES e LUCIMAR DE FRANÇA PRAIEIRO.Por fim, determino a 

intimação da empresa França & Moraes Sociedade de Advogados S/S 

para que as contas inerentes à percepção de créditos sejam prestadas 

diretamente à inventariante e tão somente os valores depositados em 

conta vinculada a este juízo.Intime-se a inventariante.Após, tomadas as 

providências ao regular deslinde do feito, tornem os autos 

conclusos.Jaciara - MT, 11 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 3237-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SANTOS DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial acostado à ref. 115 e 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

NILTON SANTOS DE BORBA contra SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para:CONDENAR a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro 

(21.07.2014) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida (Súmula 426, STJ).CONDENAR a demandada ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

méritoPublique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 10 de julho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26872 Nr: 362-77.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Tendo em vista a Portaria n.º 629/2018- PRES que estabeleceu o horário 

de expediente das 08hs as 12hs no dia 27.06.2018, no âmbito da Justiça 

Estadual de Mato Grosso, restando assim prejudicada a audiência 

designada nesses autos, fica designado o dia 11 de setembro de 2018, ás 

14hs00, para realização da sessão de mediação/conciliação. Assim 

devolvo os autos a vara de origem para as devidas providências. Nada 

mais. Era o que me cabia certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26873 Nr: 361-92.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ELSANGELA COSMI 

CORSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Coimbra 

Guilherme Ferreira - OAB:151.056-S - RJ, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12280-A

 Tendo em vista a Portaria n.º 629/2018- PRES que estabeleceu o horário 

de expediente das 08hs as 12hs no dia 27.06.2018, no âmbito da Justiça 

Estadual de Mato Grosso, restando assim prejudicada a audiência 

designada nesses autos, fica designado o dia 11 de setembro de 2018, ás 

14hs00, para realização da sessão de mediação/conciliação. Assim 

devolvo os autos a vara de origem para as devidas providências. Nada 

mais. Era o que me cabia certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58218 Nr: 2236-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BUSS SONNENBERG - 

OAB:18389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153.621/SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS opostos 

extinguindo-os com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, 

do NCPC. Em consequência, condeno a embargante no pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em 

favor do advogado da embargada, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do Art. 85, §2º, do 

NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução apensa. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Jaciara - MT, 05 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89930 Nr: 1333-81.2017.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDIVINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 S E N T E N Ç AVistos e examinados....Ante ao exposto, JULGO PARCIAL 

PROCEDENTE PRETENSÃO INCIAL para declarar a inexistência dos débitos 

nos valores de R$ 403,39 (Quatrocentos e três reais e trinta e nove 

centavos) e R$ 563,78 (Quinhentos e sessenta e três reais e setenta e 

oito centavos), com vencimento em 26/01/2017 e 23/02/2017, 

respectivamente, referentes à Unidade Consumidora n° 8/710117-3, 

devendo a Concessionária requerida emitir novas faturas, tomando por 

base a média de consumo do autor, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com espeque no artigo 487, inciso I, do CPC.Em razão 

da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condeno ambas as partes 

ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) cada, com a ressalva que de a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.Publique-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 09 de 

julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80625 Nr: 2471-20.2016.811.0010

 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: FRANCINALDO INÁCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, RUSSI & RUSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A

 Ante o exposto, com fulcro no Art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido 

na petição inicial formulado por FRANCINALDO INACIO DE LIMA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A e RUSSI E RUSSI LTDA, para:I – 

RATIFICAR a tutela concedida de forma antecipada (Ref: 04);II – 

DECLARAR a inexistência do débito referente ao título nº. 349/2015, no 

valor de R$ 375,24 Trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro 

centavos);III – Face à sucumbência recíproca (Artigo 86 do CPC), 

CONDENO os litigantes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como, honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor dado à causa, conforme preceitua o Art. 85, § 2º, do CPC, 

na proporção de 1/3 para cada parte, com a ressalva de que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, 

NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 10 de julho de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001420-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEA SOMMER OAB - MT20007/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001420-83.2018.8.11.0010. AUTOR: JOSE 

GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do Art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada 

a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Analisando os autos observa-se 

que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

de concessão de tutela provisória de urgência, já que pairam dúvidas 

acerca da qualidade de segurado especial do autor, 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 provisória 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 Art. 212, § 2º, do CPC, 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 a autora para impugnar, no prazo legal. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001563-72.2018.8.11.0010. AUTOR: 

GERSON RODRIGUES DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 

do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde 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 Art. 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 a autora para 

impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 10 de julho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001507-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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JACIARA DECISÃO Processo: 1001507-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

VICENTE PASQUALOTTO REQUERIDO: DORACY MARAFON 

PASQUALOTTO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO promovida 

por VICENTE PASQUALOTTO em face de DORACY MARAFON 

PASQUALOTTO, devidamente qualificados na inicial. Alega o autor, que a 

interditanda se encontra impossibilitada de reger suas atividades diárias, 

bem como, cuidar de seus interesses em decorrência de seu estado de 

saúde, visto que sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) com sequela 

motora, cognitiva e de linguagem, bem como, dependente de tratamento 

médico integral. Portanto, incapaz de praticar atos da vida civil. Juntou 

documentos à inicial. É o que merece destaque. Decido. Inicialmente, 

processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso I, do CPC, bem como, anote-se como prioridade de tramitação, 

conforme disposto no Art. 71, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do CPC. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como, foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. O art. 300, do CPC, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, desde que “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Ademais, há permissivo legal de nomeação de curador ao interditando 

para praticar atos, em caso de urgência justificada (Art. 749, parágrafo 

único, CPC). Em sede de cognição sumária, entendo que foram atendidos 

os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, já que, conforme 

o Relatório Médico do Hospital Regional de Rondonópolis, anexado à fl. 16, 

a interditanda possui “quadro de acidente vascular isquêmico encefálico 

hemisférico a esquerda, evoluído com sequela motora, cognitiva e de 

linguagem.” [...], no Relatório Médico de fl. 22 foi relatado que a interditanda 

“Necessita de internação domiciliar em razão das sequelas permanentes 

adquiridas após Traumatismo Craniano grave.” (sic), evidenciando, assim, 

a probabilidade do direito. E, no que concerne ao perigo de dano, tal 

requisito também se mostra presente no caso, pois a interditanda, 

encontra-se impossibilitada de realizar qualquer procedimento no tocante a 

sua vida civil, percebendo, inclusive, benefício previdenciário e necessita 

sacar o valor para resolver as questões patrimoniais e inerentes ao dia a 

dia, não podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da 

marcha processual. Anoto que a curatela, por ora, em se tratando de 

medida protetiva extraordinária, será limitada à restrição da prática de atos 

patrimoniais e negociais, por força do Art. 85, "caput", do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015): "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Diante do exposto, demonstrados os 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, nomeio o cônjuge da 

interditanda, VICENTE PASQUALOTTO como curador provisório de 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO. Lavre-se termo de compromisso, 

nos limites restritos a prática atinente à administração patrimonial e 

negocial, devendo-se, nos termos do art. 84, § 4º, Lei nº 13.146/2015, 

prestar contas de sua administração, anualmente. Designo entrevista com 

a interditanda para o dia de 02 de agosto de 2018, às 14h00min, sendo 

realizada in loco, nos termos do artigo 751, § 1º, do CPC, diante do cenário 

fático estabelecido. Cite-se a interditanda, na forma do Art. 751, do CPC. 

Notifique-se a equipe multidisciplinar do juízo para que seja realizado 

estudo psicossocial no domicílio da interditanda DORACY MARAFON 

PASQUALOTTO para averiguar sua atual situação e se o curador está 

apto a prover os cuidados necessários do mesmo, devendo o laudo ser 

anexado no prazo máximo de 10 (dez) dias. Após a entrevista, terá a 

interditanda 15 dias para impugnar o pedido, nos termos do Art. 752, CPC 

– razão pela qual, neste momento processual, nomeio a Defensoria Pública 

como curadora especial. Ciência ao Ministério Público (Art. 752, §1º, CPC) 

da presente decisão, bem como à Defensoria Pública, os quais deverão 

comparecer na entrevista que será realizada in loco. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001446-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001446-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ambos qualificados na peça de 

ingresso. Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal 

competência, segundo prevê o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta 

onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, 

tratando-se de competência absoluta, como acima já mencionado, passível 

de ser declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, considerando que a 

presente ação de cobrança foi proposta em desfavor do Município de 

Jaciara, tem-se que a competência para o seu processamento é do 

Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara-MT, 9 de julho de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64766 Nr: 1053-81.2015.811.0010

 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: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Processo nº 1053-81.2015.811.0010

Código nº 64766

VISTOS ETC,

Considerando a alegação do requerido de que a autora teria alienado o 

imóvel objeto do acordo firmado entre as partes, bem como de tratar-se do 

endereço do bem como sendo o mesmo indicado na peça de ingresso 

para intimação da requerente, intime-se a parte demandada na pessoa de 

seu advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual endereço 

da autora.

Nada manifestado, certifique-se.

Após, sem a necessidade de nova determinação, retornem os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 28 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.: 25982 Nr: 2500-51.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO DE JESUS

 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: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS
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 Processo nº. 2500-51.2008.811.0010

Código nº. 25982

Exequente: Elias Bernardo de Jesus

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Elias Bernardo de Jesus manejou Cumprimento de Sentença em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vista à satisfação dos 

créditos no montante de R$ 178.227,57 (cento e setenta e oito mil 

duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Intimado, o executado concordou com os cálculos realizados pelo 

exequente, requerendo sua homologação (fl. 342).

É o relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia ré concordou com os 

cálculos apresentados pelo exequente.

Ante o exposto, diante da concordância da parte executada, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 344/351, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento do RPV e precatório 

expedido às fls. 352/353.

Após, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 05 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.: 90698 Nr: 1721-81.2017.811.0010

 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: JORCE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1721-81.2017.811.0010

Código nº. 90698

VISTOS ETC,

Intime-se parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição de ref. 66, sob pena de concordância tácita e posterior 

homologação.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 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.: 55437 Nr: 3835-32.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3835-32.2013.811.0010

Código 55437

Requerente: José Macedo

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

José Macedo ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em face 

do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 194/194-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 3831-92.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RIBEIRO RAMALHO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3831-92.2013.811.0010

Código 55433

Requerente: Rosangela Ribeiro Ramalho Lopes

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Rosangela Ribeiro Ramalho Lopes ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 219/219-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54892 Nr: 3320-94.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA ROZANE OLEINICZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 3320-94.2013.811.0010

Código 54892

Requerente: Fatima Rozane Oleiniczak

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Fatima Rozane Oleiniczak ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 201/201-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54710 Nr: 3148-55.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANETE MARIA GERONIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3148-55.2013.811.0010

Código 54710

Requerente: Edivanete Maria Geronimo

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Edivanete Maria Geronimo ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 203/203-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 3149-40.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3149-40.2013.811.0010

Código 54711

Requerente: Maria Ferreira de Jesus

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Maria Ferreira de Jesus ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 208/208-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 54699 Nr: 3137-26.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Evaristo Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3137-26.2013.811.0010

Código 54699

Requerente: Edith Evaristo Camargo

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Edith Evaristo Camargo ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 215/215-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54686 Nr: 3124-27.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3124-27.2013.811.0010

Código 54686

Requerente: Neide Maria Nascimento Silva

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Neide Maria Nascimento Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 218/218-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55186 Nr: 3594-58.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3594-58.2013.811.0010

Código 55186

Requerente: Cácia Pereira da Silva

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Cácia Pereira da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 193/193-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55210 Nr: 3618-86.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3618-86.2013.811.0010

Código 55210

Requerente: Ireny Ferreira da Silva

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Ireny Ferreira da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 210/210-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55216 Nr: 3624-93.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA MENDONÇA VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3624-93.2013.811.0010

Código 55216

Requerente: Nubia Mendonça Valadão

 Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Nubia Mendonça Valadão ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento 

de perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 191/191-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54713 Nr: 3151-10.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILSA COUTINHO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3151-10.2013.811.0010

Código 54713

Requerente: Mailsa Coutinho Elias

 Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Mailsa Coutinho Elias ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 220/220-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56352 Nr: 773-47.2014.811.0010

 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: ANA LUISA DOMINICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 773-47.2014.811.0010

Código 56352

Requerente: Ana Luisa Dominici

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Ana Luisa Dominici ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 201/201-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54681 Nr: 3119-05.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3119-05.2013.811.0010

Código 54681

Requerente: Celma Ribeiro Texeira

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Celma Ribeiro Texeira ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 232/232-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54516 Nr: 2965-84.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENY TORRES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 2965-84.2013.811.0010

Código 54516

Requerente: Eleny Torres de Amorim

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Eleny Torres de Amorim ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 210/210-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55450 Nr: 3848-31.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO ROSÁRIO SCIOLI AMERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 
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Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3848-31.2013.811.0010

Código 55450

Requerente: Maria Aparecida do Rosário Scioli Américo

Requerido: Município de Jaciara – MT e outro.

VISTOS ETC,

Maria Aparecida do Rosário Scioli Américo ajuizou a presente “Ação 

Ordinária de Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com 

vistas ao pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão 

do Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 210/210-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 3826-70.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CONJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3826-70.2013.811.0010

Código 55428

Requerente: Gilson Conjo

 Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Gilson Conjo ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em face do 

Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas salariais 

ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 202/202-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55038 Nr: 3455-09.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3455-09.2013.811.0010

Código 55038

Requerente: Marcia Cristina Marques

 Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Marcia Cristina Marques ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 203/203-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55213 Nr: 3621-41.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT
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 Processo nº. 3621-41.2013.811.0010

Código 55213

Requerente: Cleonice Lima de Jesus

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Cleonice Lima de Jesus ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 213/213-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55419 Nr: 3817-11.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELES COUTINHO ALEXANDRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3817-11.2013.811.0010

Código 55419

Requerente: Leles Coutinho Alexandrino

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Leles Coutinho Alexandrino ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 199/199-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55198 Nr: 3606-72.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA GALTAROZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3606-72.2013.811.0010

Código 55198

Requerente: Leonilda Galtaroza dos Reis

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Leonilda Galtaroza dos Reis ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 212/212-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54678 Nr: 3116-50.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3116-50.2013.811.0010

Código 54678

Requerente: Lidiana de Souza Silva Gomes
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Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Lidiana de Souza Silva Gomes ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 246/246-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55008 Nr: 3431-78.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE PERIN MORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3431-78.2013.811.0010

Código 55008

Requerente: Ilse Perin Morandini

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Ilse Perin Morandini ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 225/225-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54683 Nr: 3121-72.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA LEITE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3121-72.2013.811.0010

Código 54683

Requerente: Maria da Silva Leite Barbosa

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Maria da Silva Leite Barbosa ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 207/207-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55281 Nr: 3685-51.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3685-51.2013.811.0010

Código 55218

Requerente: Eliete Cavalcante da Silva

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Eliete Cavalcante da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de 
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Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 176/176-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 3808-49.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IANARIA TABOSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3808-49.2013.811.0010

Código 55410

Requerente: Ianara Tabosa Lopes

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Ianara Tabosa Lopes ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 210/210-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55228 Nr: 3636-10.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA CORREIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3636-10.2013.811.0010

Código 55228

Requerente: Ilda Correia Santana

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Ilda Correia Santana ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 215/215-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56338 Nr: 759-63.2014.811.0010

 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: Tamara Andrade Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 759-63.2014.811.0010

Código 56338

Requerente: Tamara Andrade Fagundes

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Tamara Andrade Fagundes ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento 

de perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.
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Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 194/194-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54896 Nr: 3324-34.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMA BARBOSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3324-34.2013.811.0010

Código 54896

Requerente: Silma Barbosa Luz

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Silma Barbosa Luz ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao pagamento de 

perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 217/217-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55312 Nr: 3716-71.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simony da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3716-71.2013.811.0010

Código 55312

Requerente: Simony da Silva Santos

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Simony da Silva Santos ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 206/206-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 3125-12.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3125-12.2013.811.0010

Código 54687

Requerente: Neuza Aparecida da Silva

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Neuza Aparecida da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento 

de perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.
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 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 174/174-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55309 Nr: 3713-19.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3713-19.2013.811.0010

Código 55309

Requerente: Gleice Pereira Silva

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Gleice Pereira Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 224/224-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55302 Nr: 3706-27.2013.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SILVA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3706-27.2013.811.0010

Código 55302

Requerente: Maria de Fatima Silva de Mendonça

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Maria de Fatima Silva de Mendonça ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 219/219-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92107 Nr: 2423-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Insolvência Requerida pelo Credor->Insolvência Civil->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU PEREIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2423-27.2017.811.0010

Código nº. 92107

Exequente: Elizeu Pereira Tavares

Executado: Angelin Gabriel Barbieri

VISTOS ETC,

Tendo em vista a quitação do débito pelo réu, bem como, pedido de 

desistência do recurso de apelação interposto pelo autor à ref. 23, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ref. 17 e, após, 

arquive-se com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 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.: 55405 Nr: 3803-27.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CÂNDIDA ALVES DA GRASSIA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3803-27.2013.811.0010

Código 55405

Requerente: Cândida Alves da Grassia Mota

 Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Cândida Alves da Grassia Mota ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento 

de perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 209/209-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55013 Nr: 3436-03.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEDE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3436-03.2013.811.0010

Código 55013

Requerente: Ivanede Gomes da Silva

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Ivanede Gomes da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 202/202-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55429 Nr: 3827-55.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DE FRANÇA MACIEL SANT'ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3827-55.2013.811.0010

Código 55429

Requerente: Raquel de França Maciel Sant’anna

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Raquel de França Maciel Sant’anna ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT e outro, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 243/243-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 2397-39.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JUVENCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 
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FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2397-39.2011.811.0010

 Código nº. 47262

Impugnante: Instituto Nacional do Seguro Social ¬– INSS

Impugnado (a): Manoel Juvêncio Pereira

VISTOS ETC,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença movido pela parte impugnada Manoel Juvêncio 

Pereira, alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pela 

impugnada não obedece aos parâmetros fixados na sentença e no v. 

acordão (fls. 61/70 e 132).

Instruiu a presente impugnação com documentos de fls. 170/182.

Intimado, o impugnado manifestou concordando com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 184/185).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte impugnada manifestou 

concordando com os cálculos apresentados pelo impugnante (fls. 

184/185), bem como, requerendo sua homologação.

Com efeito, a tese do impugnante merece prosperar.

Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, em consequência HOMOLOGO os cálculos de fls. 172/174.

Sem custas e honorários advocatícios.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto ao pagamento do RPV e do precatório expedido às 

fls.186/187.

Após, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 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.: 10877 Nr: 1415-40.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº. 1415-40.2002.811.0010

Código 10877

Exequente: Maria de Lurdes Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

 Defiro o pedido de fl. 389.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados à 

fl. 388, na forma postulada à fl. 389.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto o pagamento do precatório expedido à fl. 393.

Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21485 Nr: 265-48.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:

 Processo nº. 265-48.2007.811.0010

Código nº. 21485

Exequente: Maria Gonçalves Coimbra

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros da exequente na forma 

postulada às fls. 140/175.

Ao Cartório Distribuidor para as providências necessárias.

Após, retornem-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação quanto o pagamento do precatório expedido 

à fl. 138.

Empós, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 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.: 51651 Nr: 188-29.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDES MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 188-29.2013.811.0010

Código nº. 51651

Exequente: Loides Mendes da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Loides Mendes da Silva manejou Cumprimento de Sentença em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vista à satisfação dos 

créditos no montante de R$ 74.726,80 (Setenta e quatro mil setecentos e 

vinte e seis reais e oitenta centavos).

Intimado, o executado concordou com os cálculos realizados pelo 

exequente (fls. 136/137), requerendo sua homologação (fl. 140).

É o relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia ré concordou com os 

cálculos apresentados pelo exequente.

Ante o exposto, diante da concordância da parte executada, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 136/137, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento do RPV e precatório 

expedido às fls. 146/147.

Após, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 05 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.: 103529 Nr: 7938-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - 

OAB:22479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7938-43.2017.811.0010

Código 103529

Requerente: Edilson Pereira Barbosa

Requerida: Ympactus Comercial Ltda - ME

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de juntada do recolhimento das custas processuais na 

forma da decisão de ref. 4.

Nos termos do art. 509, inciso II c/c art. 511, ambos do Código de 

Processo Civil, e ausente indicação do Advogado ou sociedade de 

Advogados a que estiver vinculado, determino a citação e intimação da 

parte demandada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação.

Com ou sem contestação, certifique-se.

Após, vista ao requerente para, em igual prazo, manifestar.

Feito isso, conclusos.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 10 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94811 Nr: 3652-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA E CIA LTDA, 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, IEDA BASTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT

 Processo nº. 3652-22.2017.811.0010

Código nº 94811

Embargantes: Carlos Roberto de Souza Pereira & Cia Ltda – ME e Outro

Embargado: Banco do Brasil S.A

VISTOS ETC,

Certifique-se a Srª Gestora quanto à tempestividade da impugnação aos 

embargos de ref. 26.

Após, intimem-se os embargantes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 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.: 86206 Nr: 5253-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA E CIA 

LTDA, IEDA BASTOS PEREIRA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5253-97.2016.811.0010

Código 86206

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Carlos Roberto de Souza Pereira e Cia Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Despachei nos autos dos embargos à execução em apenso, n° 

3652-22.2017.811.0010, Código 94811.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87006 Nr: 5617-69.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBARROS TRANSPORTE LTDA ME, 

ELIZABETE DE SOUZA BARROS, ADEMAR LAURENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Processo nº. 5617-69.2016.811.0010

Código 87006

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executados: Rodobarros Transportes Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Considerando que os executados manifestaram interesse na composição 

de acordo, bem como, as inovações e disposições do Novo Código de 

Processo Civil em vigor quanto à necessidade de uma institucionalização 

de mediação em processos judiciais com objetivo de dar mais celeridade à 

resolução dos conflitos, determino a remessa dos autos ao CEJUSC desta 

comarca, para que seja designada audiência de conciliação com a menor 

brevidade possível.

Após, conclusos.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se

Jaciara/MT, 11 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.: 66568 Nr: 1662-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS&CL-E, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1662-64.2015.811.0010

Código 66568

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 44, na forma da decisão de ref. 3.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11147 Nr: 66-65.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALBERTO MESSIAS-ME, JORGE 

ALBERTO MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:5124-E, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124, MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS - OAB:3551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT

 Processo nº. 66-65.2003.811.0010

Código n°: 11147

Exequente: Aventis Cropscience Brasil Ltda

Executados: Jorge Alberto Messias-ME e Outro

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de fls. 221/224.
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Cumpra-se a decisão de fl. 216, conforme endereço informado à fl. 221.

Em seguida, expeça-se novo Alvará Judicial de levantamento dos valores 

bloqueados às fls. 194/195, conforme requerido à fl. 224.

Após, expeça-se ofício à Receita Federal para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, informe a declaração do imposto de renda dos executados Jorge 

Alberto Messias-ME e Jorge Alberto Messias, na forma postulada à fl. 222.

Juntado o documento, dê-se vistas ao exequente para no prazo de 10 

(dez) dias manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 10 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.: 55420 Nr: 3818-93.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 3818-93.2013.811.0010

Código 55420

Requerente: Maria Aparecida Neves da Silva

Requerido: Município de Jaciara - MT

VISTOS ETC,

Maria Aparecida Neves da Silva ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara - MT, com vistas ao pagamento 

de perdas salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no Artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 206/206-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com fundamento nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91158 Nr: 1960-85.2017.811.0010

 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: PEDRINA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC, pelos fatos e fundamentos supracitados. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8° do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade a rigor do art. 

98, § 3°, do mesmo Codex.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s 

legais.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 10 de 

julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84284 Nr: 4307-28.2016.811.0010

 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: LUZIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no 

pagamento do benefício previdenciário PENSÃO POR MORTE em favor da 

autora Luzia Ferreira da Silva, bem como, no pagamento do 13º salário, 

contados a partir do requerimento administrativo.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o demandado ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º, do Código 

d e  P r o c e s s o  C i v i l .  ( . . . )  P u b l i q u e - s e . 

Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 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.: 101080 Nr: 6683-50.2017.811.0010

 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: KATIANE FERREIRA DA SILVA, THGDS, THGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J V DE FREITAS ME, ARNALDO JOAO V DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6683-50.2017.811.0010

Código 101080

Requerente: Katiane Ferreira da Silva e outros

Requerido: A J V de Freitas ME e Outros

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos formulados pelos autores em audiência de conciliação à 

ref. 24.

Citem-se os requeridos A J V de Freitas ME e Arnaldo João V. de Freitas 

por Oficial de Judicial mediante expedição de carta precatória à comarca 

de Lucas do Rio Verde-MT para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestarem a demanda, sob pena de ser-lhes decretada a revelia (art. 

344 CPC).

Inclua-se no pólo passivo da lide a empresa Transval, citando-a na forma 

do art. 246, inciso I, do CPC, no endereço informado pelos autores, como 

sendo na Rodovia BR 163, s/n, Distrito Industrial Vitorasso, CEP 

78700.000, Rondonópolis/MT, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestar a demanda, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 

344 CPC).

Ao Cartório Distribuidor para as providências necessárias.

Com ou sem contestação pelos demandados, certifique-se.

Após, vista aos requerentes para, em igual prazo, impugnar.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara–MT, 11 de julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89377 Nr: 1058-35.2017.811.0010
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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: RICARDO MARTINS SCHIMOLLER E CIA LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 21 de 

agosto de 2018, às 16h00min.Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado para comparecer à audiência, bem como, para apresentar o rol 

de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos 

do art. 357, § 4º, do CPC, com a observância do art. 450, do CPC, sob 

pena de preclusão, atentando-se quanto ao disposto no art. 455 do 

mesmo Codex, o qual preceitua caber ao advogado da parte intimar a (s) 

testemunha (s) por ele arrolada, dispensando-se a intimação do 

juízo.Cumpra-se.Jaciara/MT, 11 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 75927 Nr: 758-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISON FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, tendo em vista as informações apresentadas nos 

autos, bem como a possibilidade do acusado possuir uma ocupação lícita, 

e assim, obter o seu sustento e de sua família DEFIRO parcialmente o 

pedido formulado nos autos.Desta forma, o acusado TALISON FRANCO 

fica autorizado a sair desta Comarca de Jaciara/MT, tão somente para a 

realização da “atividade laboral” mencionada pela defesa, devendo ser 

juntado nos autos, OS documentos que comprovem o vínculo empregatício 

com a empresa COMANDO DIESEL. Deverá o acusado ser advertido de 

que o descumprimento da medida concedida importará em imediata 

expedição de mandado de prisão. Por fim, voltem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111756 Nr: 2013-32.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) ARIVALDO HOLSBACH PAVÃO para, 

no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO 

DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a 

procuração de ref. 20 dos autos, o(a) indiciado(a) informou que tem 

advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Ary da Costa Campos.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 11 de julho de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000098-62.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FERRAZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Intime-se a parte executada a realizar o pagamento do crédito 

remanescente no prazo de cinco dias, sob pena de penhora on line. Seja 

corrigida autuação do feito para execução de sentença. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000975-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000975-02.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CLEITON RODRIGUES 

NASCIMENTO EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Manifeste-se a parte exequente sobre petição e ofício - id. 13215741 e 

13473033, no prazo de cinco dias, mormente se concorda com o valor 

depositado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 08:30 , 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA ROSENE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14121995, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000411-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14113635, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA LINS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14120950, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 113653 Nr: 2843-95.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 impulsiono os 

autos para intimar o quereante acerca da audiência designada para 

23/08/2018, às 14h30min, na sala de audiências deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 33293 Nr: 2876-08.2006.811.0010

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASIMIRO ANTÔNIO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEMAZA CENTRO OESTE AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A

 Vistos.

Considerando sua juntada errônea nos autos de agravo de instrumento, 

sejam desentranhados o despacho e petição da parte autora, p. 323 e 

324/325 daqueles autos, respectivamente, juntando-os neste feito, 

repaginando em ordem cronológica de juntada e certificando.

Translade-se cópia da sentença dos autos de execução de sentença n.º 

1000752-83.2016.8.11.0010 e respectiva certidão de trânsito e julgado 

para o presente feito.

Atente-se para a abertura de novo volume dos autos a partir da p. 200, 

conforme determina a CNGC.

Defiro o pedido da parte autora para que seja a requerida intimada a 

apresentar comprovante de distribuição do recurso, bem como indicar a 

demanda representativa de controvérsia que fundamentou a remessa 

daqueles autos à origem – p. 313-v dos autos do recurso, tudo no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Com a juntada ou decurso de prazo, remetam-se os autos ao e. TJMT 

para conhecimento e providências, tendo em vista que não transitado em 

julgado o recurso interposto.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28681 Nr: 1719-68.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilo Mattiiazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Lazaretti Ltda, EDILSON 

ROBERTO LAZARETTI, MARIA ROSINEY FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SORATO DA SILVA 

- OAB:70241, Nelson Luiz Renzetti - OAB:15750

 Vistos.

Intime-se a parte exequente a fundamentar seu pedido de fls. 276, 

mormente para demonstrar ser a "ratio decidendi" do precedente indicado 

pertinente ao presente caso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

 Isto, pois, mencionado recurso de Habeas Corpus foi impetrado contra 

suspensão de passaporte e CNH efetivada como meio coercitivo contra 

devedor, ao argumento de que tal medida fere o direito de ir e vir do 

paciente, cujo respectivo julgamento se limitou a análise da suspensão do 

passaporte, considerando-a desproporcional concedendo a ordem sobre 

o ponto, deixando, contudo, de analisar a legalidade da suspensão da CNH 

por considerar inadequado o HC para tanto, simplesmente pelo fato da 

jurisprudência daquela Corte ser no sentido de que restrição do direito de 

dirigir não fere direito à locomoção.

Sobre o pedido, aliás, não obstante a possibilidade do Magistrado 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias em casos como o presente (art. 139, IV do CPC), tal poder 

não pode ser manejado de forma desproporcional, até pelo disposto no 

art. 805 do CPC, que determina ao juiz dirigir a execução pelo modo menos 

gravoso ao devedor.

Não se pode ignorar, também, que a suspensão da CNH dos devedores 

aparenta ser inadequada para o fim colimado, já que desproporcional no 

caso, especialmente pelo fato de atingir as pessoas e não o seu 

patrimônio.

 No mesmo prazo, poderá a parte exequente requerer outra medida que 

entender cabível.

Decorrido o prazo sem manifestação pelo credor, conclusos para 

extinção. Do contrário, vista do feito aos executados pelo prazo de 10 

(dez) dias para manifestação sobre o pedido.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28712 Nr: 1071-49.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE GOULART DA COSTA REIS, Dinéia Araújo 

Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos, etc.

1. Verificada hipótese prevista no art. 873, I e III, do CPC, DETERMINO a 

realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos.

2. Expeça-se mandado com ordem de avaliação, cabendo ao Oficial de 

Justiça estimar o valor de mercado do bem mediante vistoria, 

especificando detalhadamente as características e estado geral do bem, 

podendo, ainda, efetuar pesquisas nos cadastros, internet e mercado 

local.

3. Considerando o valor do crédito exequendo, sendo viável a divisão do 

imóvel, DEVERÁ a avaliação ser realizada em partes sobre o imóvel, 

sugerindo-se os possíveis desmembramentos para alienação, nos termos 

do § 1º, art. 872 do CPC.

4. Apresentada a avaliação, intimem-se as partes a se manifestar no 

prazo de cinco dias.

 5. Nada sendo requerido, conclusos para, conforme o caso, redução da 

penhora e início dos atos expropriatórios.

 6. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-37.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001005-37.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARCELINO CEZAR DE 

OLIVEIRA VERA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por MARCELINO CEZAR DE 

OLIVEIRA VERA em desfavor de BANCO DO BRASIL. Relata a parte 

autora que sua conta bancária fora bloqueada indevidamente pela parte 

reclamada, requerendo ao final o desbloqueio da conta e indenização por 

dano moral. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, que inexiste ato ilício praticado, bem como, que o caso 

ventilado nos autos se trata de mero aborrecimento. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. O 

bloqueio de conta bancária da parte reclamante é fato incontroverso nos 

autos. No presente caso, observa-se que a parte reclamada não contesta 

a realização do bloqueio da conta bancária da parte reclamante, se 

limitando a sustentar a ocorrência de mero aborrecimento. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente 

com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido 

com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa, ao passo que 

não trouxe qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Ademais, se infere dos documentos trazidos com a exordial, que a parte 

reclamante conseguiu demonstrar a ocorrência do bloqueio em sua conta 

bancária. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço pela parte reclamada, vez que, a mesma sequer notificou a parte 

reclamante da realização do bloqueio. Neste sentido: APELAÇÃO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. BLOQUEIO DE 

CONTA CORRENTE SOB A ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ 

DE IRREGULARIDADE NO CPF DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR A FIM DE QUE 

TOMASSE CIÊNCIA DA SITUAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO DADA 

PELO ARTIGO 4º DA CIRCULAR Nº 3.006 DO BANCO CENTRAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL 

CONFIGURADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS ATIVOS 

FINANCEIROS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA. “QUANTUM” 

INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 

(TJSP, Apelação nº 0023204-16.2013.8.26.0003, 13ª Câmara de Direito 

Privado, DEs. REl. Alfredo Attié, julgado em 18.08.2016) Logo, resta clara a 

existência de falha na prestação dos serviços pela parte reclamada, na 

medida em que esta não procedeu com a devida e esperada comunicação 

de bloqueio de conta bancária ao respectivo correntista. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da parte reclamada, como fornecedora de 

serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

caso, em que provável a aflição, frustração, constrangimento e angústia 

da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, 

resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 
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vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1- deferir o pedido acautelatório requerido na 

exordial, para o fim de determinar a parte reclamada que providencie o 

imediato desbloqueio da conta da parte autora; 2 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000867-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000867-70.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ALIANA RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais 

proposta por ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS, em face de MUNICÍPIO 

DE JACIARA – MT. Relata a parte autora que é servidora pública municipal 

e possui diversos descontos por empréstimo consignado em folha de 

pagamento por convênio entre o Município de Jaciara e instituição 

financeira, sendo que a reclamante tem a totalidade de seus vencimentos 

comprometidos nas referidas consignações. Pretende a limitação em 30% 

dos empréstimos consignados realizados em sua folha de pagamento, 

bem como, indenização por danos morais. Liminar indeferida. A parte 

reclamada arguiu em sede de contestação a incompetência absoluta, haja 

vista que a discussão da cobrança exige a necessidade de 

reconhecimento de interesse na lide da Caixa Econômica Federal que por 

se tratar de empresa pública federal o foro competente será na Justiça 

Federal para a discussão dos valores que perfazem a cobrança objeto 

desta. Assim sendo, 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 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da pessoa, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência 

absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve 

ser declarada de ofício.” Com efeito, em se tratando de contrato em que 

existe a participação da empresa pública Federal do Banco da Caixa 

Econômica Federal, sendo ainda que a discussão que objetiva a presente 

é referente a valores aos quais constariam do contrato de financiamento, 

forçoso reconhecer que a presente se trata de litisconsórcio necessário, 

ante o prescrito no art. 114 do Código de Processo Civil, assim escrito: 

“Art. 114. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou 

pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo 

uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 

dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.” De acordo 

com o inciso IV do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: “ IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Já o art. 8º assim prevê: “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.” A Turma Recursal, assim 

manifestou sobre o tema em debate: Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DEMORA EXCESSIVA NA 

ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA - INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL COMO LITISONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO 

PARA INTEGRAR A LIDE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA 

MANTIDA. Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais, quando integrante no polo passivo da demanda 

pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece 

acolhimento tal prejudicial de mérito arguida pela parte recorrida, de 

necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a 

referida empresa e a Caixa Econômica Federal, uma vez que, o conjunto 

probatório formado nos autos demonstra que o atraso na entrega do 

imóvel comercializado com a parte recorrente teve o beneplácito do 

Agente Financeiro. É que, segundo apurado ao longo da instrução 

processual, a Caixa Econômica Federal, no caso aqui registrado, não se 

limitou a atuar como agente financiador da construção, mas sim, detinha 

ativa participação na execução do projeto imobiliário, com a incumbência 

de fiscalizar o cronograma de execução da obra e avaliar acerca da 

possibilidade de prorrogação do prazo de sua conclusão, fator contratual 

este que levou à parte recorrida a demorar na entrega do imóvel 

negociado com a parte recorrente. Por isso, entendo que a figura 

processual do litisconsórcio passivo necessário está evidenciada, ante o 

prescrito no art. 47 do Código de Processo Civil, assim escrito: Art. 47. Há 

litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza 

da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da 

citação de todos os litisconsortes no processo. Em consequência, e 

considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na Justiça Federal, 

obrigo-me a reconhecer a incompetência jurisdicional do Juizado Especial 

Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua 

extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV 

do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Anoto ainda, que a incompetência absoluta, 

como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código 
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de Processo Civil.” (Turma Recursal Única – Estado de Mato Grosso. 

Recurso Cível Inominado de nº 0018946-83.2013.811.0001. Relator Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento em 22.07.2014). (Grifou-se e 

negritou-se) No mesmo sentido, não é outro o entendimento dos tribunais 

pátrios: DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que 

a presunção de pobreza é relativa, sendo possível o indeferimento do 

pedido de assistência judiciária caso verifique a existência de elementos 

que invalidem a hipossuficiência declarada (AgRg no AREsp nº 

820.085/PE, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 16.02.16). 2. Na hipótese, 

satisfatoriamente demonstrada a necessidade de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual concedo tal benesse e 

conheço do recurso de apelação. 3. A limitação da prestação a 30% do 

vencimento do autor é consequência lógica da pretendida unificação dos 

empréstimos consignados. Sendo a CEF a instituição bancária 

responsável pela concessão do empréstimo e respectiva liberação dos 

valores ao correntista, a ela cabe o recálculo da dívida, para que a 

prestação se adeque ao montante entendido pelo autor como razoável, 

mesmo que isso implique em dilação do prazo para pagamento. 4. Não é 

razoável sustentar que a União, na qualidade de empregadora, participe 

das tratativas de recálculo de dívida contraída por um seu funcionário 

perante instituição bancária. Antes, à União coube impor tal limitação de 

desconto não acima de 30% dos vencimentos do servidor, tão somente. 5. 

Nessa ordem de ideias, afigura-se legítima a presença da CEF no polo 

passivo desta demanda e resta caracterizada a causa de pedir. 6. No 

mais, a simples alegação de eventual endividamento excessivo não é 

suficiente, por si só, para justificar a antecipação dos efeitos da tutela 

objetivada. 7. A prova dos autos não demonstra satisfatoriamente que as 

parcelas dos empréstimos consignados ultrapassam o percentual máximo 

de 30% do vencimento do servidor. Precedentes do STJ e desta Corte 

Regional. 8. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - AC: 

00047237620144036103 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2017) (Grifou-se e 

negritou-se) Em consequência, e considerando que a Caixa Econômica 

Federal tem foro na Justiça Federal, reconheço a incompetência 

jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta 

reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu 

mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. 

Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por 

que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a existência 

de litisconsórcio necessário entre a parte reclamada e a Caixa Econômica 

Federal que tem foro na Justiça Federal. Ante o exposto, ACOLHO a 

preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a necessidade de reconhecimento de 

existência de litisconsórcio necessário entre a parte reclamada e a Caixa 

Econômica Federal para comporem a presente, que por se tratar de 

empresa pública federal, cujo foro competente para julgá-la é a Justiça 

Federal, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei 

n.º 9.099/95. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 

e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-65.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ANTONIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000932-65.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CICERO ANTONIO DE 

ANDRADE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. A parte 

reclamante CICERO ANTONIO DE ANDRADE, embora devidamente 

intimada, não se fez presente na audiência de Conciliação, nem tampouco 

apresentou justificativa para sua ausência. O art. 51, inciso I, da lei 

9.099/95 assim dispõe sobre essa situação: 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; Assim, não havendo 

justificativa para ausência da parte autora à referida audiência, o 

processo deve ser extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência 

eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-94.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR GUILHERME MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010271-94.2015.8.11.0010. REQUERENTE: IVONIR GUILHERME MOHR 

REQUERIDO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

IVONIR GUILHERME MOHR em face de LUMEN CONSULTORIA, 

CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. É de conhecimento público, que a parte 

Reclamada/Devedora (LUMEN CONSULTORIA, CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA.), é beneficiária da recuperação judicial, deferida nos 

autos eletrônicos nº 1003689-02.2018.8.11.0041, da 1ª Vara Cível de 

Cuiabá. Cediço, também, que em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado em decisão em que admitida a 

recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente execução 

deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente habilitar seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE, 

que transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” A respeito: “Ementa: 

Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 
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qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). O art. 8º, da Lei 9.099/95, determina que não poderão ser 

partes nos processos instituídos por essa Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Outrossim, nos termos do art. 51, IV, da 

Lei 9.099/95, o processo deve ser extinto quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos descritos no art. 8º da mesma lei, assim disposto: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: IV - quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Bem 

se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, 

já que a liquidação extrajudicial se assemelha à massa falida, para os 

efeitos da especialidade desta Lei. Diante te todo o exposto, já constituído 

o crédito em favor da parte reclamante mediante sentença, e diante do 

óbice legal promovido pelo benefício da recuperação judicial, nos termos 

do art. 8º, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e decidir este feito, e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 51, IV 

da Lei nº 9.099/95, diante da liquidação extrajudicial da parte executada. 

Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a 

parte credora possa buscar a satisfação do crédito pela via própria. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CAMPOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000135-89.2017.8.11.0010. REQUERENTE: EDNA CAMPOS DUARTE 

REQUERIDO: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de danos materiais e morais proposta por EDNA CAMPOS 

DUARTE em desfavor de HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. Narra a 

parte autora que não conseguiu comparecer no dia e horário marcados 

para embarque no ônibus da parte reclamada, procurando-a 01 (um) dia 

após a data prevista do embarque, a fim de solicitar a restituição dos 

valores despendidos com a passagem. Pretende a restituição dos valores 

utilizados com a aquisição da passagem e pagamento de indenização por 

dano moral. Em contestação alega a parte reclamada, que agiu em 

exercício regular do direito, em vista do não comparecimento da parte 

autora para a realização do embarque, não havendo dever de indenizar. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial, provando o que afirmou com a defesa. No 

presente caso, observa-se que a própria parte autora afirma na exordial 

não ter comparecido ao embarque, por motivos pessoais, procurando a 

parte fornecedora após um dia da data do embarque para solicitar o 

reembolso dos valores, ou seja, a parte consumidora por livre e 

espontânea vontade não compareceu ao setor de embarque a tempo e 

modo. Ademais, é certo que parte reclamada disponibilizou os serviços de 

transporte em favor da parte reclamante, sendo que esta última optou em 

não realizar o embarque. Assim sendo, a parte reclamante foi previamente 

informada da data e horário para a realização do embarque, conforme se 

infere dos bilhetes emitidos (ID 4801026) e mesmo assim permaneceu 

inerte, não comparecendo ao local de embarque, somente procurando a 

parte reclamada um dia após a sua realização, o qual frisa-se, não foi 

realizado unicamente por não ter comparecido no dia e hora previamente 

pactuado. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado 

quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no 

caso dos autos. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: INDENIZAÇÃO - DANO 

MORAL – PRESTAÇÃO SERVIÇO – TRANSPORTE AÉREO – EXCLUSÃO 

DA RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 

14, §3º, CDC – DESISTÊNCIA DO EMBARQUE - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. O fornecedor de serviços não será responsabilizado 

quando comprova a culpa exclusiva do consumidor, diante da desistência 

voluntária do embarque. (Ap 70181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 24/08/2016) Assim, tenho que não houve 

falhas na prestação do serviço, vez que, o embarque não ocorreu por 

culpa exclusiva do consumidor, que não compareceu para a realização do 

mesmo. Deste modo, rejeito os pedidos da parte reclamante, pois tenho 

que a parte reclamada agiu no exercício regular de direito, prestando 

serviço de maneira adequada, não havendo o que se falar em abusividade 

de sua conduta. Quanto ao pedido de condenação da parte reclamante em 

litigância de má-fé, tenho igualmente pela improcedência do pedido, uma 

vez que não restou demonstrada a sua ocorrência, haja vista que a parte 

autora apenas exerceu seu direito de ação constitucionalmente 

assegurado e em momento algum procedeu de modo temerário. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o não 

reconhecimento de falhas na prestação dos serviços da parte reclamada. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO SONSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000849-49.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE MARIO SONSIN 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A 

INFANCIA DE CUIABA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais proposta por JOSE MARIO SONSIN em face de ASSOCIACAO DE 

PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA. Alega a parte 

autora, em síntese, que foi internada em leito de isolamento, nas 

dependências da parte reclamada, para tratamento clínico, ocasião em que 

ocorreu o furto de seu aparelho celular. Por essas razões, requer a 

condenação da parte ré em danos materiais e morais. Em contestação, a 

parte reclamada alegou em síntese, que a parte autora encontrava-se 

internada em leito de enfermaria, não havendo provas de que a mesma 

portava o aparelho celular quando da internação. Sustentou a inexistência 

de atos ilícitos, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que as partes 

compareceram em seção de conciliação na data de 26/10/2017 (ID 

10477817), saindo intimadas para apresentação de contestação e 

impugnação, respectivamente. Nos termos do art. 224 do NCPC, a 

contagem de prazo se dá com a exclusão do dia do começo e inclusão do 

dia de vencimento, assim disposto: Art. 224. Salvo disposição em 

contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e 

incluindo o dia do vencimento. Assim, tenho que o prazo de 5 (cinco) dias 

da parte reclamada, para apresentação da contestação, iniciou-se no dia 

27/10/2017, encerrando-se no dia 31/10/2017, ao passo que a 

apresentação da peça defensiva naquela data (31/10/2017) é tempestiva, 

o qual fora inclusive certificada pelo juízo (ID 10586246). Nesse sentido, 

rejeito o pedido formulado pela parte autora, no que se refere a 

decretação da revelia da parte ré, haja vista a tempestividade da 

contestação. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Ademais, irrelevante 

para fins de responsabilidade civil, o fato de o atendimento ser em 

decorrência da vigência de convênio com o SUS – Sistema Único de 

Saúde. Conforme já tratado, há relação de consumo entre as partes, ao 

passo que o ônus da prova incumbe certamente a parte reclamada, dado 

ao fato de que sua defesa se pauta ou deveria pautar-se nos exatos 

termos do §3º, do art. 14 do CDC. Contudo, nada produziu nesse sentido, 

passando ao largo do que necessariamente deveria trazer de prova para 

excluir a sua responsabilidade que, nos termos da lei, é objetiva. A parte 

reclamada em sua atividade comercial fornece o serviço de internação 

hospitalar aos seus clientes, se valendo desse serviço para arregimentar 

clientela frente à comodidade e segurança que oferece. Nesse particular, 

é de se reconhecer que deve a parte reclamada ser responsabilizada por 

fato ocorrido no interior de seu estabelecimento a seus clientes que 

resulte em lesão ao consumidor. Perfeitamente aplicável e caracterizado 

na hipótese dos autos a situação descrita na norma do art. 14, §1º do 

CDC, porquanto ao permitir a ocorrência de fatos como o que restou 

assentado da prova dos autos, configura-se a falha na prestação do 

serviço. FURTO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR - DEPÓSITO - 

CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE 

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS- COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS 

- OCORRÊNCIA. A internação em estabelecimento hospitalar acarreta a 

celebração de contrato de depósito relativo aos pertences pessoais do 

paciente e dos acompanhantes. Por configurar relação de consumo, a 

responsabilidade do hospedeiro é objetiva, nos termos do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, constatado o furto da 

bagagem por preposto ou por quem seja admitido no estabelecimento, 

impõe-se a obrigação de indenizar, a menos que se demonstre a 

existência de alguma causa excludente de responsabilidade, como o caso 

fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima. Vistos etc., acorda, 

em Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO. 

Processo nº 1.0701.07.194146-5/001 Ademais, tratando-se de 

responsabilidade objetiva, competia única e exclusivamente à parte 

reclamada trazer provas capazes de infirmar o que asseverado pela parte 

reclamante. Outrossim, tenho que a parte reclamante logrou êxito em 

demonstrar o dano patrimonial experimentado, ao passo que ao constatar 

o furto, imediatamente comunicou a parte reclamada, conforme se infere 

do documento trazido aos autos (ID 9683539). Contudo, não se pode 

admitir o dano material afora daquilo que efetivamente esteja comprovado 

nos autos, ainda que a parte lesada informe ter experimentado abalo 

patrimonial superior ao que efetivamente demonstrado. Nesse importe 

convém anotar que efetivamente comprovado nos autos está o dano 

referente ao aparelho celular da parte autora, cuja nota fiscal demonstra o 

valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais). Daí que à 

míngua de outras provas esse é o valor que se colhe acerca dos danos 

materiais experimentados pela parte reclamante. De outro tanto, acerca do 

aventado dano moral tenho que esse não se mostra presente. Com efeito, 

não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de 

qualquer agressão à honra da parte autora, sendo certo que o só fato de 

ter experimentado diminuição de seu patrimônio, pelo fato que se sucedeu, 

não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem 

extrapatrimonial. Vale dizer que, embora a responsabilidade da parte 

reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do dano 

moral que deveria ser demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma é 

que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto 

não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer diminuição 

patrimonial. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça assim se 

posicionou: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE 

APARELHO CELULAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO 

CONFIGURADO. – Ação ajuizada em 20/02/2009. Recurso especial 

interposto em 26/11/2013 e distribuído a este gabinete em 01/09/2016. – 

Dano moral: agressão ou atentado aos direitos de personalidade. 

Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na 

configuração do dano moral. Inadimplemento contratual ou vício do produto 

não causa, por si, danos morais. – Na hipótese dos autos, não restou 

configurado o dano moral ocasionado pelo furto de aparelho celular 

ocorrido no interior de hospital em que a recorrida estava internada. – 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.266 

– BA (2016/0235959-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE 

SETEMBRO ADVOGADOS : BIANCA SAMPAIO TEIXEIRA – BA019207 

EVANDRO CEZAR DA CUNHA E OUTRO(S) – BA022746 RECORRIDO : 

ROSA MARIA MASCARENHAS REGO ADVOGADO : JOSÉ FRANCISCO 

SANTANA NETO E OUTRO(S) – BA020704. Assim, deixo de condenar a 

parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em vista da 

ausência de comprovação do dano pela parte autora. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: - condenar a parte reclamada ao pagamento 

do montante de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais a título 

de danos materiais, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o evento danoso, mais 

juros de um por cento ao mês desde a data citação; - rejeitar o pedido de 

indenização por dano moral. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42939 Nr: 53-27.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. Y. Trentin - Madeiras - EPP, Zarife Maria 

Yared Trentin, Marcos Guilherme Trentin, Edson Nildo Bortoncello, Claudia 

Mara Trentin Bortoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Wichoski - OAB:MT 

18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A, 

Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, acerca da Juntada 

de Ofício de folhas 138/139, onde há manifestação para recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61709 Nr: 4333-07.2013.811.0018

 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: MJAdS, Sandra Francisca Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com a Clínica do Dr. José 

Nerval Marques, pelo número (66) 3544-4088, o mesmo me informou a 

data para realização da perícia, qual seja: 02 de Agosto de 2018, no Posto 

de Assistência Médica (PAM), no período da manhã.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 892-76.2017.811.0018

 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: Luciene da Silva Semensato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Alves Campos - 

OAB:19448-O, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 1534-54.2014.811.0018

 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: José Carlos Manerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 1534-54.2014.811.0018, 

Protocolo 64184, 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): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68064 Nr: 333-90.2015.811.0018

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:17570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105214 Nr: 700-12.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da Juntada de Carta Precatória acostada às 

folhas 25/30 (ref.: 9) cuja certidão restou-se negativa para a intimação de 

Marcos Ananias Rezende - para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60050 Nr: 2616-57.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGdSS, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 Intimar a Dra. Marcia de Campos Luna, nomeada como curadora especial 

do executado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78808 Nr: 1474-13.2016.811.0018

 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: Luciana Desanjiacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação acostadas às folhas 

117/135 (ref.: 43). Ante o exposto, impulsiono o presente feito à parte 

autora, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58543 Nr: 1030-82.2013.811.0018

 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: Adão Leocir Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 
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OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 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 teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas às Partes, em 

cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, cuja 

cópia segue em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 942-10.2014.811.0018

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lima de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16.273/MT

 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 teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas às Partes, em 

cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, cuja 

cópia segue em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23283 Nr: 1393-79.2007.811.0018

 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: VIA 5 Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas às Partes, em 

cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, cuja 

cópia segue em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 24014 Nr: 1992-18.2007.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linadete de Souza, Elizabeth Cardoso Mendes, ICM, 

ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Mendes, Geraldo Mendes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas às Partes, em 

cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, cuja 

cópia segue em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5836 Nr: 1195-52.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 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 teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas às Partes, em 

cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, cuja 

cópia segue em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 948-27.2008.811.0018

 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: Geraldo Benjamim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.146/153, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7124 Nr: 828-91.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauricio Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Severino, Leomar Carlos Giehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, NILTON FLÁVIO RIBEIRO - OAB:3.080

 Intimar os patronos da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

correspondência devolvida às fl.337/338, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60128 Nr: 2699-73.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Silva Ferreira, José Ferreira de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Paulino, João Carlos Paulino 

Júnior, MDF - Industrtia e Comercio de Madeiras Ltda

 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: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar os patronos da parte requerida para apresentarem alegações 

finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 7199-46.2017.811.0018

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de certidão do oficial de 

justiça negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82796 Nr: 3371-76.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Adminstradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Jose de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, Leandro Garcia - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

certidão do oficial negativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81272 Nr: 2608-75.2016.811.0018

 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: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 D E S P A C H O

NOMEIO como advogado dativo do requerido o advogado Dr. Deyvid 

Neves Delbom, (OAB n. 23.070/B) para apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Desde já, em conformidade com a Tabela da OAB/MT, arbitro honorários 

advocatícios ao patrono nomeado, no valor de 02 (dois) URH.

Com a apresentação da contestação, manifeste-se a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67870 Nr: 231-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Westersandison Vieira Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o excessivo tempo de tramitação processual, é necessário 

que a parte requerente junte ao autos, no prazo mais exíguo possível, 

laudo médico que indique se ainda se faz necessária a realização do 

procedimento cirurgico.

Ainda, se faz necessário perquirir por qual motivo a liminar não foi 

cumprida, até o presente momento. Assim, entendo necessária a oitiva do 

gestor do SUS, para que informe o motivo da demasiada demora em 

atender o paciente; bem como se o paciente encontra-se regulado. Tal 

providência se faz necessária, tendo em vista o dispoto no enunciado n° 

13 do CNJ, relativo as ações de saúde (Nas ações de saúde, que pleiteiam 

do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou 

tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor 

do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificar 

solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente 

federado e alternativas terapêuticas).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 2733-82.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues da Silva e Luiz da Silva Ltda EPP, 

Vanderlei Rodrigues da Silva, Edson Luiz da Silva, Maria Aparecida Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - OAB:, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:22165/A, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A, 

Sandro Pissini Espindola - OAB:6817 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora quanto ao teor da decisão de fl.129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62692 Nr: 155-78.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Massato Hirata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar a complementação de 

diligência diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias, conforme certidão do Sr. 

Oficial fl.79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35005 Nr: 2582-24.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Cristina de Andrade Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 Intimar o patrono da parte requerida quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.244/248, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60633 Nr: 3248-83.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elci Barbosa Juiz

 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/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inaugural, extinguindo o feito com resolução o mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a 

requerida a pagar a parte autora indenização de seguro DPVAT, no valor 

de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente 

corrigido desde a data do evento danoso, com juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação.Havendo sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes ao pagamento das despesas, custas processuais “pro rata”, bem 

como cada parte a arcar com os honorários advocatícios de seu patrono, 

no patamar de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, 

todavia, suspensos, em relação a autora, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC/15. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41071 Nr: 1511-16.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanir Neves

 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:
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 SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta, por JOANIR NEVES, em 

face do INSS.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 90-91, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 22.778,10 (vinte 

e dois mil setecentos e setenta e oito reais e dez centavos).

 A autarquia devidamente intimada para se manifestar não opôs embargos 

e peticionou concordando com os cálculos apresentados pela parte autora 

(f. 98).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Não havendo impugnação, tendo a parte executada concordado com os 

valores (f. 98), HOMOLOGO os cálculos apresentados às f. 90/91, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 550-41.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB. Financeira S/A Crédito, Financ. Invest.

 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Gustavo R. Goes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 418.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pelo exequente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, notadamente quanto a satisfação do crédito.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67853 Nr: 218-69.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Junior Espíndola Pereira, Luiz Henrique 

Moraes Silva, Gerdean Henrique Dias Rico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Joselaine Silva dos Anjos - OAB:23765/O, Karine 

de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 [...] Contudo, no presente caso, existe motivo imperioso e relevante que 

impõe a este Juízo recusar a transferência, eis que o Diretor da Cadeia 

local informou que o estabelecimento prisional desta Comarca está 

superlotado (ref. 257).Frise-se que a capacidade de lotação da Cadeia 

Pública desta urbe é 45 presos, sendo que atualmente possui, em sua 

totalidade, 96 segregados, ou seja, está com o dobro da capacidade 

projetada, situação que, por óbvio, afronta o princípio da dignidade da 

pessoa humana.Nesse sentido prevê o art. 1440 da CNG: “Os magistrados 

que pretenderem remover presos, provisórios ou condenados, para 

estabelecimento prisional localizado em outra comarca do Estado, 

primeiramente deverão solicitar atestado de vaga à SEJUDH (Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos), na forma disposta na Seção 37, 

capítulo 7, desta CNGC. Com o atestado de vaga, o Juízo destinatário será 

comunicado e só poderá recusar a transferência por motivo imperioso e 

relevante, mediante decisão escrita, fundamentada e instruída com 

documentos que possam justificá-la, no prazo de 10 (dez) dias”. (sem 

grifo no original)Ademais, o réu também está preso por um processo de 

Sinop (cód. 279992), desde o dia 28/02/2018, no qual está respondendo 

pelo delito de roubo, bem como possui uma extensa ficha criminal, 

conforme dados extraídos do Sistema Apolo, o que demonstra sua 

propensão à reiteração delitiva e, por conseguinte, a sua 

periculosidade.Nesse ínterim, salienta-se que o estabelecimento penal 

desta Comarca é de pequeno porte e não tem o condão de receber 

criminosos de alta periculosidade e a presença do denunciado nesta 

comarca, pode ensejar sua FUGA e, consequentemente, frustrar a 

aplicação da lei penal, o que não se deseja. No caso como o do 

denunciado, o interesse da administração da justiça criminal prevalece 

sobre o direito do preso em permanecer recolhido próximo à sua 

família.Assim sendo, em estrita observância ao art. 1440 da CNGC, 

INDEFIRO o pedido defensivo e recuso a transferência do preso provisório 

LUIZ HENRIQUE MORAES DA SILVA para esta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78407 Nr: 1293-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbiton Hormung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos em correiçãoCuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em desfavor de Herbiton Hormung por ter 

praticado, em tese, os crimes previstos nos artigos 150, § 1º, 129, § 9º 

(duas vezes), e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “e”, todos do 

Código Penal, com as implicações da 11.340/2006.A denúncia foi recebida 

no dia 1º de setembro de 2016 (ref. 4). Apresentada resposta à acusação 

(ref. 38), a defesa alegou preliminarmente legítima defesa, pugnou ainda 

pela desclassificação para lesões corporais leves e asseverou que os 

fatos não se deram conforme foi narrado na exordial acusatória. É o relato 

do necessário. Decido.No entanto, verifico que a preliminar levantada deve 

ser analisada no mérito da causa, haja vista o questionamento quanto às 

provas, o que me leva a concluir que se confunde com o mérito da 

questão.Cumpre ressaltar que, na atual fase processual, se busca 

apenas indícios da autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na 

peça exordial, ou seja, o momento processual em análise não é o 

adequado para apreciação de provas, devendo esta ser aferida durante a 

instrução criminal. [...].Dessa forma, designo o dia 9 de outubro de 2018, 

às 14h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do réu.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111946 Nr: 3903-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdL, ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Vistos.Trata-se de ação penal objetivando apurar crime cometido, em 

tese, por WILLIAN DOMINGUES DA LUZ e ANDRÉ NASCIMENTO SANTOS, 
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como incursos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso III, todos da Lei n. 

11.343/06.Os denunciados apresentaram defesa preliminar (ref. 24 e 

44).Verifica-se que não foi apresentada nenhuma exceção (art. 55, §2º, 

Lei 11.343/2006).A defesa de Willian pugnou pela realização do exame 

toxicológico, contudo, entendo incabível, uma vez que, atualmente, é muito 

comum a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância 

entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para 

consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, 

da Lei 11.343/06.Dessa forma, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em 

desfavor dos acusados 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 especial e o rito da Lei 

11.343/06.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018 às 14h00mim (MT).Quanto ao pedido da Defensoria 

Pública para que o acusado Willian possa levar suas testemunhas quando 

da expedição do mandado de intimação para comparecimento em 

audiência, nos termos do artigo 396 – A do Código de Processo Penal, o 

momento adequado para arrolar as testemunhas é no momento da 

apresentação da resposta à acusação. Não tendo sido apresentado o rol 

n o  m o m e n t o  o p o r t u n o ,  t ê m - s e  a  o c o r r ê n c i a  d a 

preclusão.Intimem-se/requisitem-se os acusados e as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Intime-se o 

advogado do acusado André.Cumpra-se. Juara-MT, 10 de julho de 

2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80917 Nr: 2419-97.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimação do Advogado do Réu, para que informe o endereço da 

testemunha OSCAR PEREIRA, tento em vista a certidão do oficial de justiça 

ref:82,no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 3282-34.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauber de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 No que se refere à ausência de comparecimento em alguns meses, houve 

justificativa satisfatória para as faltas e a conduta do recuperando não 

demonstrou intenção manifesta de interromper a execução da pena. Desta 

f o r m a  a c o l h o  a  j u s t i f i c a t i v a  a p r e s e n t a d a  p e l o 

recuperando.DISPOSITIVO:Ante o exposto, declaro, por sentença, extinta 

a pena aplicada ao reeducando Glauber de Souza, qualificado nos autos, 

bem como todos os efeitos dela emergentes, nos moldes do art. 109 da Lei 

n. 7.210/84.Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:Art. 974 

– Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, 

se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como ao 

correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da extinção 

da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese 

de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).Ciência ao Ministério Público.Após o cumprimento da 

determinação supra, arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se expedindo o necessário. Juara/MT, 05 de 

julho de 2018.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 63/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO PETENGILL Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juína, no exercício de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o comunicado do Presidente da Subseção da OAB de 

Juína, informando que os advogados militantes nesta Comarca voltarão a 

aceitar nomeações dativas a partir do dia 28 de junho de 2018; R E S O L 

V E : Art. 1° - REVOGAR os efeitos da Portarianº 40/2018 que suspendeu 

o atendimento aos jurisdicionados que necessitavam de nomeações de 

advogados dativos. Art. 2° - DETERMINAR que a Central de Administração 

encaminhe ofício à 16ª Subseção da OAB/MT para que apresente em 5 

dias a relação de advogados interessados no exercício do múnus público, 

e as respectivas áreas de atuação para elaboração de lista atualizada dos 

causídicos e distribuição equitativa das nomeações.

Parágrafo único: Apresentada a listagem, restabeleço a Diretoria do Foro o 

atendimento aos jurisdicionados, fazendo as nomeações dativas aos que 

comprovarem não possuir condições de arcar com os honorários 

advocatícios, sem prejuízodo seu sustento próprio e da família, o que 

deverá ser declarado de próprio punho pelo solicitante sob as penas da 

lei. Encaminhe-se cópia a Subseção da OAB, bem como à 

Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cientificando o Ministério Público.

P.I.C. Juína/MT, 29 de junho2018

FABIO PETENGILL

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO NAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CORREIA DA SILVA OAB - MT20330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 1000946-67.2018.811.0100 Autor: 

Anderson Paula Nava Réu: Estado de Mato Grosso AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER V I S T O S, Ação de obrigação de fazer, com 

pedido de tutela provisória de urgência, promovida por Anderson Paula 

Nava, alegando, em síntese, que em decorrência de acidente 

automobilístico ocorrido no dia 08/07/2018, está internado no hospital 

municipal desta urbe, apresentando sinais de traumatismo 

cranioencefalico grave e sangramento extenso com desvio da linha média. 

Verbaliza o requerente que em razão do risco de iminente risco de morte, 

há indicação e requerimento para transferência da paciente para Unidade 

de Tratamento Intensivo e avaliação neurológica, todavia, a solicitação 

formulada por meio da Central de Regulação foi negativa pela da ausência 

de vagas. Feito este breve relato, é indisputável que pelas informações 

trazidas na pretensão, que o quadro de saúde do Sr. Anderson Paulo 

Nava é deveras preocupante e grave, porém essa é a única certeza que 

se tem no momento. Não existe absolutamente nada que demonstre a 

tentativa de regulação, a ausência de respostas, qual é a emergência a 

ser atendida (além de internar o paciente em UTI e submete-lo a avaliação 

com médico neurologista), ou seja, é evidente que os dados amealhados 
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ao processo, nesse momento, não permitem que se conclua qual é a 

melhor decisão a se tomar com relação à paciente e a emergencialidade 

de seu estado de saúde. Diga-se, com todas as letras: é necessário que o 

médico que atende a postulante indique de que modo tentou a regulação 

de vagas em UTI; em que local do Estado existe atendimento de médico 

neurológico e com vagas de UTI aptas a receberem a paciente; se o 

quadro médico apresentado demanda alguma particularidade no 

transporte, na condução e na internação do paciente, enfim, dados que 

ostentam e materializam a chamada regulação de vagas. Neste sentido é o 

Enunciado nº 46, da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional 

de Justiça: 46 – Saúde Pública - As ações judiciais para as transferências 

hospitalares devem ser precedidas de cadastro do paciente no serviço de 

regulação de acordo com o regramento de referência de cada Município, 

Região ou do Estado. Desse modo, é preciso que o requerente obtenha do 

médico e dos reguladores tais informações, inclusive no que diz respeito à 

possibilidade de transporte terrestre da enferma e, se for possível, qual 

nosocômio mais próximo e aparelhado para recebe-la e garantir, de modo 

efetivo, a realização do direito que se busca tutelar. Com estas razões, 

determino à parte autora, no prazo de 24 horas, a juntada aos autos de 

prova efetiva da tentativa de regulação da paciente, via SISREG III, 

apontando, ainda, a causa justificante da intervenção judicial reclamada, 

ou seja, a recusa ou omissão da Central de Regulação Estadual em 

atender, spont propria, o pedido de transferência e internação do paciente 

em leito de UTI, que possua atendimento de médico neurologista, na 

medida em que regular significa inserir a demanda no sistema, identificar 

os locais aptos a atender, ainda que não tenham vagas no momento, 

exatamente pra q o Juízo possa aferir - se preciso - qual o hospital mais 

adequado para atender a demanda. Transcorrido o prazo fixado, com ou 

sem resposta, remetam-se os autos imediatamente à conclusão. Concedo 

ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Intime-se. Juína/MT, 10 de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO BERNARDO NICCHETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer na 

audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 19 de julho de 

2018, às 9h50min, na sala de audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000061-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA SOUSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS COSTA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000061-87.2017.8.11.0025 

AUTOR: ANGELICA MARIA SOUSA ALVES RÉU: LUIS COSTA SILVA 

VISTOS. Conforme se infere dos autos, deferida a produção de prova oral 

pelas partes, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/07/2018, às 13h:30min. Considerando o teor da Portaria nº 

841-/2018-DGTJ-PRES, que decretou ponto facultativo do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso no dia 02 de julho de 2018, bem como da 

Portaria nº 60/2018, da Diretoria do Foro desta Comarca, possibilitando 

aos magistrados a manutenção dos atos judiciais já agendados, conforme 

se infere do despacho de ID. 13931428, a solenidade designada neste 

feito foi mantida. No entanto, conforme se infere da certidão de ID. 

13960571, uma das funcionárias lotadas na recepção deste Foro, 

acreditando que a solenidade não se realizaria, por um lapso, dispensou 

as partes e as testemunhas que aguardavam a realização do ato 

designado. Desconhecendo tal situação, este magistrado deu seguimento 

ao feito, prolatando sentença de mérito em audiência, julgando 

improcedentes os pedidos iniciais. Desse modo, apesar de já resolvida a 

lide, é evidente que ocorreu um erro de premissa fática nos autos e que tal 

circunstância influenciou diretamente no resultado da lide, tornando 

possível a sua correção de oficio pelo Juízo. Assim, ante a manifesta 

contrariedade do julgado com a realidade dos autos, torno sem efeito a 

sentença prolatada em audiência (ID. 13951389), e, via de consequência, 

determino a reabertura da instrução processual, designando audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/07/2018 às 16h:30min. Intimem-se as 

partes para comparecerem na solenidade nos termos do despacho de ID. 

13682643. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 6 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001539-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA BRINGEL SOUSA (RÉU)

JOSE SOARES DE SOUZA (RÉU)

DENIS BRINGEL SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001539-33.2017.8.11.0025. AUTOR: ISOLETE 

ARCENO DE SOUZA RÉU: JOSE SOARES DE SOUZA, DIANA BRINGEL 

SOUSA, DENIS BRINGEL SOUZA VISTOS. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e a sua emenda. Citem-se, 

pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), os requeridos, confinantes 

conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, com o prazo de trinta 

(30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos 

identificados (art. 259, inciso I, do CPC). Intimem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, instruindo 

com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil). O prazo para 

contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, observadas as 

prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo diploma legal, 

iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Intime-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129010 Nr: 1916-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES, MICHEL JOSÉ 

MANSUR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEI RONQUE - OAB:15.937, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 (iii) julgar improcedente a reconvenção manejada pelo compromissário 

comprador, bem como a ação de manutenção de posse que ajuizou 

posteriormente e a oposição manifestada pelo promitente comprador da 

área (Eduardo Henrique);(iv)Os juros de mora (1% a.m.) e a correção 

monetária pelo INPC, por se tratar de mora contratual, nos termos das 

Súmulas 43 e 504/STJ, incidem a partir da citação válida, seja para 

atualização dos valores a serem restituídos pelo autor da ação resolutória, 
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seja parta atualização das perdas e danos que lhe são devidas;Como 

consequência da sucumbência processual, custas e honorários 

advocatícios a encargo dos vencidos em cada uma das três ações ora 

sentenciadas, arbitrando a verba honorária em 10% e também as custas 

sobre o valor atualizado de cada uma das causas.Publique-se. Transitada 

em julgado, expeça-se o mandado de reintegração do promitente vendedor 

originário (Evair Peixoto) na posse da coisa alienada, bem como 

apresentem-se os cálculos da restituição abatida das perdas e danos que 

deverá ser comprovada e quitada pelo reintegrado.Às 

providências.Juína/MT, 10 de julho de 2018.FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95361 Nr: 3624-48.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 (iii) julgar improcedente a reconvenção manejada pelo compromissário 

comprador, bem como a ação de manutenção de posse que ajuizou 

posteriormente e a oposição manifestada pelo promitente comprador da 

área (Eduardo Henrique);(iv)Os juros de mora (1% a.m.) e a correção 

monetária pelo INPC, por se tratar de mora contratual, nos termos das 

Súmulas 43 e 504/STJ, incidem a partir da citação válida, seja para 

atualização dos valores a serem restituídos pelo autor da ação resolutória, 

seja parta atualização das perdas e danos que lhe são devidas;Como 

consequência da sucumbência processual, custas e honorários 

advocatícios a encargo dos vencidos em cada uma das três ações ora 

sentenciadas, arbitrando a verba honorária em 10% e também as custas 

sobre o valor atualizado de cada uma das causas.Publique-se. Transitada 

em julgado, expeça-se o mandado de reintegração do promitente vendedor 

originário (Evair Peixoto) na posse da coisa alienada, bem como 

apresentem-se os cálculos da restituição abatida das perdas e danos que 

deverá ser comprovada e quitada pelo reintegrado.Às 

providências.Juína/MT, 10 de julho de 2018.FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99816 Nr: 1183-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDO, DPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA 

- OAB:7717-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA A 

PARTE REQUERIDA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA, BEM 

COMO PARA MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

ÀS FLS. 69/70.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84905 Nr: 5347-73.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEI RONQUE - OAB:15.937, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B, THIAGO LOUZICH DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.532

 (iii) julgar improcedente a reconvenção manejada pelo compromissário 

comprador, bem como a ação de manutenção de posse que ajuizou 

posteriormente e a oposição manifestada pelo promitente comprador da 

área (Eduardo Henrique);(iv)Os juros de mora (1% a.m.) e a correção 

monetária pelo INPC, por se tratar de mora contratual, nos termos das 

Súmulas 43 e 504/STJ, incidem a partir da citação válida, seja para 

atualização dos valores a serem restituídos pelo autor da ação resolutória, 

seja parta atualização das perdas e danos que lhe são devidas;Como 

consequência da sucumbência processual, custas e honorários 

advocatícios a encargo dos vencidos em cada uma das três ações ora 

sentenciadas, arbitrando a verba honorária em 10% e também as custas 

sobre o valor atualizado de cada uma das causas.Publique-se. Transitada 

em julgado, expeça-se o mandado de reintegração do promitente vendedor 

originário (Evair Peixoto) na posse da coisa alienada, bem como 

apresentem-se os cálculos da restituição abatida das perdas e danos que 

deverá ser comprovada e quitada pelo reintegrado.Às 

providências.Juína/MT, 10 de julho de 2018.FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 4350-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 84-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83104 Nr: 3279-53.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONACIR MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vale dizer: a penhora de crédito é, sabidamente, insuficiente nessa e na 

grande maioria das execuções fiscais e somente se presta a não permitir 

que ocorra extinção do feito por longo período de inação, razão porque, 

rejeito o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, determinando ao autor a adoção de medidas concretas e 

eficazes ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção, por inutilidade 

da prestação jurisdicional.Sobre o tema, aliás, em recente julgamento o 

TJMG assinalou:“Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU. 

Penhora. Imóvel ao qual se refere o crédito exequendo. Possibilidade. 

Recurso provido. - Sem afastar, em absoluto, a possibilidade de um meio 

menos gravoso para o devedor, a questão relativa à penhora deve ser 

tratada em benefício da garantia do juízo para a satisfação do crédito 

exequendo e da máxima eficácia da prestação jurisdicional, 

consubstanciada nos princípios da celeridade e da economia, que 

orientam o direito processual, de modo a assegurar o pagamento mediante 

garantia eficaz legalmente exigida. - O simples fato de o bem penhorado 

ser de valor superior ao valor do débito não inviabiliza a constrição, tendo 

em vista que, caso arrematado o imóvel, o montante excedente será 

restituído ao devedor” (TJ/MG, Agravo de Instrumento Cível Nº 

1.0477.10.001463-8/001, 6ª Turma, Relator: Des. Edilson Fernandes).Não 

havendo manifestação ou adoção de medidas efetivas para o andamento 

do feito, intime-se o Município, pessoalmente, por intermédio de seus 

procuradores, a dar andamento concreto ao feito, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção.Cumpra-se.Juína/MT, 10 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39929 Nr: 3831-57.2007.811.0025

 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: MILENA PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTRA SENSURA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA E SILVA - OAB:22470/GO

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA 

CARTA PRECATÓRIA, À FL. 211-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91038 Nr: 5401-05.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SOUSA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA 

BAHIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA 

PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A 

PRESCRIÇÃO FOI PROCLAMADA SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADA À 

FAZENDA PÚBLICA PRONUNCIAR-SE ACERCA DE EVENTUAIS CAUSAS 

SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

CONTUDO, NÃO É O CASO DE DECLARAR NULA A SENTENÇA 

RECORRIDA, EIS QUE SE APLICA AO CASO, ANALOGICAMENTE, O 

QUANTO DISPÕE O PARÁGRAFO 5º DO ART. 40 DA LEF, O QUAL FOI 

ACRESCIDO PELA LEI Nº 11.960, DE 29.06.2009. Veja-se que, embora o 

referido dispositivo diga respeito inicialmente aos créditos da União, pode 

o mesmo ser aplicado em âmbito estadual, se existente norma do 

respectivo Estado estabelecendo um limite de dispensa para o ajuizamento 

de ações para cobrança de créditos estaduais. No âmbito do Estado da 

Bahia, estava vigente, na ocasião, o Decreto nº 8.016/2001, 

estabelecendo, em seu art. 1º, a possibilidade de dispensa de ajuizamento 

de ação para cobrança de créditos inferiores a 10 salários mínimos. 

SENDO ASSIM, APLICANDO-SE ANALOGICAMENTE O MENCIONADO ART. 

40, § 5º DA LEF, TEM-SE COMO DISPENSADA A INTIMAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES DE VALOR INFERIOR A 10 

SALÁRIOS MÍNIMOS, O QUE CORRESPONDE AO CASO DOS AUTOS. 

PRELIMINAR DE NULIDADE QUE FICA, PORTANTO, REJEITADA. (...)”. 

(Apelação nº 45823-8/2000, 1ª Câmara Cível do TJBA, Rel. Maria da 

Purificação da Silva. j. 19.07.2010). Ante o exposto, conheço dos 

embargos infringentes e nego-lhes provimento, mantendo a sentença 

fustigada em todos seus termos. Publique-se. Juína (MT), 11 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40483 Nr: 53-45.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEKTRON- CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS ÀS FLS. 216/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82109 Nr: 1901-62.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DESPACHO DE FL. 66: "V I 

S T O S, Considerando que o feito se arrasta por anos sem obter 

resultado útil, que os exequentes são assistidos por defensor dativo e 

diante da dificuldade de conseguir os dados do executado para realização 

de penhora on line de ativos financeiros em nome dele, determino que 

diligencie junto ao Sistema INFOJUD e SIEL para localizar o número do CPF 

do devedor, bem como seu endereço. Sendo proveitosa a diligência supra, 

intime-se a parte ativa para apresentar cálculo atualizado do débito 

alimentar, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, diante do pedido 

expresso do credor de realização de penhora online (fl. 45/46), de 

dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC e, 

ainda, considerando que tal medida é manifestamente mais eficaz à 

satisfação da obrigação, DEFIRO o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, intime-se o 

devedor. Restando infrutíferas as diligências acima citadas, intime-se o 

credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91532 Nr: 5959-74.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Vitoretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. DOURADO COMÉRCIO DE MADEIRAS ME, 

NEITON DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA DE VEÍCULOS 

REALIZADA ÀS FLS. 85/87.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96174 Nr: 4562-43.2013.811.0025

 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): CARAFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ELIZABETE FLORES, SERGIO LUIZ NEHLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FERRAZ BATISTA 

- OAB:OAB/PR 26.297

 DECISÃO FL. 283: "Vistos etc. Primeiramente, determino a redistribuição 

do feito como Cumprimento de Sentença. Após, intimem-se os executados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do débito 

acostado às fls. 281/282, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, §1º, do CPC. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e 

os honorários incidirão sobre o remanescente, nos termos do art. 523, 

§2º, do CPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, nos termos do 

art. 523, §3º, do CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 118475 Nr: 537-79.2016.811.0025

 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: ONEZIO RAMOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS APRESENTADA PELO PERITO ÀS FLS. 

164/165.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117990 Nr: 271-92.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:OAB/MT 10.833

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA DE 

VEÍCULOS EFETUADA À FL. 80.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80366 Nr: 4908-96.2010.811.0025

 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: MARCOS ALBERTO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerida: Edivania da Silva, brasileiro(a), 

cabeleireira, sem mais dados para identificação. Endereço: Local incerto e 

não sabido.

Valor das Custas Processuais:547,64

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:inscrição da dívida em protesto

Nome e cargo do digitador:Marcio José Felber

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85357 Nr: 5932-28.2011.811.0025

 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: ANTONIO LAZARO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Antonio Lazaro Moreira, Cpf: 

776.921.871-34, Rg: 535779, SSP/MT, brasileiro, casado, sem mais dados 

de identificação. Endereço: Local incerto e não sabido

Valor das Custas Processuais:520,01

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:inscrição da dívida em protesto

Nome e cargo do digitador:Marcio José Felber

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85358 Nr: 5933-13.2011.811.0025

 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: MINERAÇÃO C. D. J. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Mineração C. D. J. Ltda, CNPJ: 

01002622000111. Endereço: Local incerto e não sabido.

Valor das Custas Processuais:R$ 520,01

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:inscrição da dívida em protesto

Nome e cargo do digitador:Marcio José Felber

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85060 Nr: 5543-43.2011.811.0025

 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: NNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Claudete Silva Nobre, Cpf: 

014.437.421-80, Rg: 1.372.468-1, SSP MT. Filiação: Espedito Jose da Silva 

e Eunice Tedarti da Silva. Data de nascimento: 29/04/1973. Brasileiro(a), 

natural de Cianorte-PR, divorciada, do lar. Endereço: Local incerto e não 

sabido

Valor das Custas Processuais:R$ 512,78

Prazo para pagamento:5 dias

Pagamento sob pena de:inscrição da dívida em protesto.

Nome e cargo do digitador:Marcio José Felber

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40556 Nr: 105-41.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONNAN COMPANHIA NACIONAL DE NUTRIÇÃO 

ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA HERMES'S LTDA EPP, 

ALBERTO EMÍLIO PETRY, JORGE LUIZ HERMES, GENÉSIO GUSTAVO 

BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE LEMOS - 

OAB:183.041 -SP, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, RAFAEL 

GERALDO DAHAS DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 351.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DE FL. 171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106386 Nr: 769-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDSA, DBDSA, EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 439 de 648



OAB:19755/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121954 Nr: 2600-77.2016.811.0025

 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: CLEITON MARTINS FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICIÊNCIA JUINA LTDA - EPP, 

ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, ÀS FLS. 350/353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118721 Nr: 660-77.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA 

CARTA PRECATÓRIA, À FL. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121868 Nr: 2539-22.2016.811.0025

 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: LUCY MOROMIZATO, ANGELA MARIA MOROMIZATO, 

RUBENS MOROMIZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIMITIU MOROMISATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 118/134.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48448 Nr: 2620-15.2009.811.0025

 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: DIRCILEI JUMES MARTENDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAJLP, CLEBER LEITNER PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

TEILON AUGUSTO DE JESUS - OAB:OAB/MT 23691

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129452 Nr: 2177-83.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEM VENDAS ELETRO MÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 SENTENÇA FL. 16: "VISTOS. Cuida-se de embargos à execução, vertidos 

contra ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A objetivando executar cédula de crédito bancário 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. Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105513 Nr: 343-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, JOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853

 DECISÃO FL. 82: "VISTOS. Cuida-se de ação de execução de alimentos 

proposta por Emanuele Cardoso Pereira, neste ato representada por sua 

genitora, Maria Nadir de Almeida Pereira, em face de José de Oliveira 

Cardoso, objetando a execução de prestações alimentícias fixadas em 

acordo judicial, ajuizada pelo rito da prisão civil, previsto no artigo 733 do 

antigo CPC. Conforme se infere dos autos, antes mesmo da sua citação, o 

executado, por meio de advogado constituído, compareceu nos autos e 

juntou comprovante de pagamento das três prestações alimentares 

devidas anteriormente ao ajuizamento da ação. [...] Conforme se infere da 

procuração de fls. 35, ainda que o advogado constituído não tenha 

poderes para receber citação, é certo que a apresentação de procuração 

com outorga de mandato específico para a apresentação de defesa nesta 

lide, bem como a juntada de comprovante de pagamento parcial do débito 

em atraso, tornam inequívoco que o executado se antecipou ao retorno da 

citação aos autos, antecipando, igual e obviamente, sua ciência acerca da 

existência da execução contra si, suprindo sua citação, ex vi do art. 239, 

§1º do NCPC. Nesses moldes, considerando que devidamente cientificado 

da presente lide, o executado se limitou a efetuar o pagamento parcial do 

débito exequendo, não vicejo a necessidade de promover sua intimação 

para efetuar o adimplemento das prestações restantes (art. 528, §7º, 

NCPC), Portanto, intime-se a exequente para juntar aos autos o calculo 

atualizado do débito, especificando todas as parcelas em atraso, no prazo 

de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99563 Nr: 954-03.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE AQUINO FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO, À(S) FL(S). 71-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81117 Nr: 757-53.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94733 Nr: 2976-68.2013.811.0025

 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: SAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 14602 Nr: 204-84.2003.811.0025

 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: LEONILDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 433: "VISTOS, Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença aviada pelo INSS em face da pretensão executória verberada 

pelo exequente, alegando, em síntese, excesso de execução, pelo 

suposto erro na formulação dos cálculos de liquidação quando da 

aplicação sobre o valor principal da dívida índices de correção monetária 

divergentes daqueles que devem incidir em dívidas da Fazenda Pública. 

[...] Desse modo, assiste razão ao órgão previdenciário ao salientar que 

os cálculos se mostram errados nesse ponto. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo 

INSS, acolhendo como corretos os cálculos apresentados pela autarquia 

federal. Fixo em favor da autarquia honorários de sucumbência de 10% 

sobre o valor da diferença apontada. Procedida a retificação do cálculo, e 

transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, discriminando o valor 

devido ao embargado e outra em favor do patrono, em relação aos 

honorários. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81146 Nr: 785-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALTER DE ALMEIDA, CLAUDINEI 

MEDEIRA FERREIRA, VULGO "NEI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 2843-89.2014.811.0025

 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: LOURDES NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2843-89.2014.811.0025Código 101891V I S T O S, Pretende a 

autora a citação ficta do requerido Sidney José Lui, porque as [...]Na 

hipótese vertente, observa-se que o demandado não está em local incerto 

e não sabido, pelo contrário, as informações constantes nos autos dão 

conta que o endereço do requerido é o indicado pela autora, entretanto, a 

citação dele não ocorreu ora por negligência do oficial de justiça (fl. 74-v) 

ora porque não havia ninguém no local/residência (fl. 87) e ora porque o 

endereço era insuficiente para entrega por meio dos correios (fls. 91-v e 

94-v).Assim, não restando demonstrado o esgotamento dos meios 

possíveis de encontrar o demandando, INDEFIRO o pedido de citação 

editalícia do requerido Sidney José Lui e, via de consequência, determino a 

expedição de novo mandado citatório, devendo o oficial de justiça 

certificar se o requerido reside no endereço indicado e se há suspeita de 

ocultação por parte do citando. Localizado o requerido e havendo 

informação que está acometido de doença que o incapacita para os atos 

da vida civil, deverá o meirinho cita-lo na pessoa de seu 

curador/representante legal.Restando exitosa a diligência acima citada, 

aguarde-se o prazo para oferecimento de defesa, nos termos do 

despacho de fl. 72.Caso contrário, vistas à autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias.Cumpra-se, com prioridade por se 

tratar de processo da Meta 2 do CNJ.Às providências.Juína/MT, 10 de 

julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109940 Nr: 2549-03.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação ao Juízo de Direito da Comarca de COLNIZA/MT. Preclusa a 

decisão declinatória, proceda-se a baixa nos registros e REMETAM-SE os 

autos ao juízo declinado, com as nossas homenagens.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína, 10 de julho de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95716 Nr: 4044-53.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora acerca da R.Sentença de fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102004 Nr: 2943-44.2014.811.0025

 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: JOSIMAR TEODORO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste sobre o laudo do perito de fls.361/364, nos termos da decisão 

de fl.344/347.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96211 Nr: 4598-85.2013.811.0025

 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: SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 : Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao 

setor de expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar 

o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder o preparo da carta precatória expedida para Comarca de 

Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90373 Nr: 4694-37.2012.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DFM, ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB, BEDS, EBDS, EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE ALMEIDA 

MAINARDES - OAB:

 Intime-se o advogado da parte requerente, acerca do prazo de 10 (dez ) 

dias para vistas dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88640 Nr: 2758-74.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC, MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 Intime-se o advogado da parte executada, para no prazo de 05 (cinco) 

dias para que junte aos autos o comprovante de pagamento no valor de 

R$ 4.729,94 (quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos), conforme Decisão de fl.139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121254 Nr: 2141-75.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RERS, GHRS, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 Intime-se a parte autora para , no prazo legal, apresentar/oferecer os 

dados requisitados no Ofício de fls. 121/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 104426 Nr: 4703-28.2014.811.0025

 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: NBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRP, ACRP, CBP, ACRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar aos autos o CPF, de acordo com o despacho de fls. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5649 Nr: 1168-82.2000.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CIRIACO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS IMEDIATAMENTE A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VISTAS DOS AUTOS JÁ 

DECORREU, ATENDENTE TAMBÉM A PORTARIA DA CORREIÇÃO Nº 

008/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24559 Nr: 4321-84.2004.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS IMEDIATAMENTE A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VISTAS DOS AUTOS JÁ 

DECORREU, ATENDENTE TAMBÉM A PORTARIA DA CORREÇÃO Nº 

008/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 933-47.2002.811.0025

 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: SANTO ARLINDO BERGAMIN, HILDA BERGAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERY HELLEN BERGAMINI, MARIVONE DE 
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SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS IMEDIATAMENTE A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VISTAS DOS AUTOS JÁ 

DECORREU, ATENDENTE TAMBÉM A PORTARIA DA CORREÇÃO Nº 

008/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88824 Nr: 2968-28.2012.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA, 

EDIS CUSTÓDIO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847 OAB-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAUJO - OAB:3.928

 Código n. 88824

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A, pessoalmente e por intermédio de 

advogado, para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

proposta de acordo no montante de R$ 1.250.000,00 (um milhão e 

duzentos e cinquenta mil reais), realizada em audiência (fl. 207), sendo R$ 

1.200.000,00 referente ao crédito principal - objeto da ação de execução 

apensa (Código n. 85680) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referentes 

honorários advocatícios.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 3 de outubro de 2017.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86764 Nr: 691-39.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE 

OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081 

A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "VISTOS EM CORREIÇÃO [...].2. REVOGO a decisão de fl. 101, eis que 

este Juízo possui entendimento diverso.3. No mais, DETERMINO a 

intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender por direito, sob pena de extinção.Às providências".Juína/MT, 8 

de março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96801 Nr: 5269-11.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BURIOLA, ANIBAL BITTENCOURT, LAVINA 

AVILA DA LUZ, DILSON RIBEIRO DE ARAUJO, ANTINESCA CICONELLO 

BOTAN, ESPOLIO DE GUERINO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, Cassemiro de Meira Garcia - OAB:42.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS IMEDIATAMENTE A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VISTAS DOS AUTOS JÁ 

DECORREU, ATENDENTE TAMBÉM A PORTARIA DA CORREIÇÃO Nº 

008/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96802 Nr: 5270-93.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI ANTONINHA PICCHI VALENÇA, VALDIRA 

APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, EDSON DE FREITAS FAGUNDES, LUIZ 

MIGUEL FAVORETO, ERANY ALCANTARA SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, Cassemiro de Meira Garcia - OAB:42.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS IMEDIATAMENTE A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VISTAS DOS AUTOS JÁ 

DECORREU, ATENDENTE TAMBÉM A PORTARIA DA CORREIÇÃO Nº 

008/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96520 Nr: 4952-13.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MIRANDA, SEBASTIÃO GODOY MIRANDA, 

JAIR SERIGIOLLI, PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, Armando de Meira Garcia - OAB:52853, Cassemiro 

de Meira Garcia - OAB:42.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS IMEDIATAMENTE A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VISTAS DOS AUTOS JÁ 

DECORREU, ATENDENTE TAMBÉM A PORTARIA DA CORREIÇÃO Nº 

008/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 3307-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 DESPACHO."Vistos em correição.II – Na forma do artigo 513, §2º do 

NCPC, intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor de R$ 2.738,94 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e 

noventa e quatro centavos), acrescidos das custas, se houver.III – Fica 

o(a) advertido(a) de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do 

NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.IV - Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 
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nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, 

devendo recolher os valores devidos pelas diligências efetuadas. V – Por 

fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do 

art. 523, mediante o recolhimento das devidas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do NCPC, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.Às providências".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 3515-05.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO GASPERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 DESPACHO. "Vistos em correição.II – Na forma do artigo 513, §2º do 

NCPC, intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor de R$ 2.738,94 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e 

noventa e quatro centavos), acrescidos das custas, se houver.III – Fica 

o(a) advertido(a) de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do 

NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.IV - Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, 

devendo recolher os valores devidos pelas diligências efetuadas. V – Por 

fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do 

art. 523, mediante o recolhimento das devidas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do NCPC, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57097 Nr: 3382-94.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSS, SDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 Intime-se o Exequente, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se 

acerca do ofício e documentos de fls. 228/239 e requerer o que entender 

por direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118020 Nr: 289-16.2016.811.0025

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO GONÇALVES FILHO, OTÁVIO PAULO 

DE ALCÂNTARA, SALVADOR APARECIDO, NIVALDO GONÇALVES 

RODRIGUES, LEANDRO RODRIGUES MOREIRA, PAULO SERGIO DE 

SOUZA, MARCIEL SANTOS BATISTA, ELIZEU ANTONIO QUEIROZ, JORGE 

IRANI QUEIROZ, LEVINO APARECIDO CARDOSO, GERSON DE SOUSA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO RODRIGUES MOREIRA, Cpf: 

05016214158, Filiação: Nilza Rodrigues Moreira, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO POR EDITAL em conformidade com o 

despacho a baixo transcrito, para querendo responder à ação, no prazo 

legal.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça, no uso de suas atribuiçõs legais, 

com fundamento no arts. 129 inciso III, 170, inciso IV, e 225 da 

Constituição Federal de 1988, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência propor a presente Ação Civil Pública Ambiental.

Despacho/Decisão: Código n. 118020DESPACHOVistos em 

correição.DEFIRO o pedido ministerial de f. 217.CITE-SE o requerido 

Leandro Rodrigues Moreira por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, para, 

querendo, responder a presente ação no prazo legal, sob pena de 

aplicação dos efeitos da revelia (art. 344 do NCPC).Às 

providências.Juína/MT, 31 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 09 de julho de 2018

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91523 Nr: 5950-15.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSÉ CARLOS FERREIRA*, MARIA ODEMAR BIAVA BOARIA, 

CLAUDEOMIR BOARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intime-se a parte autora, para apresentar Contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96211 Nr: 4598-85.2013.811.0025

 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: SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Conforme determinação da Corregedoria, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinçao do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96589 Nr: 5032-74.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

Certidão de fl. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34358 Nr: 2893-96.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS TAVARES FALCÃO, ADRIANA BILHERBECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS, ANTONIA 

TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte exequente a para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111952 Nr: 3573-66.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e 

comprovar nos autos a data da criação do cargo da requerente, bem 

como se o respectivo cargo passou por alguma reestruturação 

remuneratória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105114 Nr: 97-20.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILDO LOPES DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISLAINE ALVES DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Intime-se a parte requerida, para apresentar alegações finais, no prazo 

legal, conforme termo de audiência de fls. 63/66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 136657 Nr: 1037-77.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Encaminhando ao setor de expedição de matéria para a imprensa com a 

finalidade o(a) advogado(a) da parte embargada para, apresentar 

resposta no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119544 Nr: 1113-72.2016.811.0025

 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: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DOMINGOS DA SILVA GUALBERTO, 

ZEZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - 

OAB:, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO DE 

MORAES MELLO - OAB:19056/B, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO 

- OAB:19056-B/MT

 "Vistos etc.Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença (fl. 96) e 

não havendo mais nada a ser deliberado neste feito, DETERMINO 

imediatamente o arquivamento dos autos, com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.Juína/MT, 11 de julho de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101886 Nr: 2838-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIS REYNALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o (a) 

advogado(a) das partes, para requerer o que entender de direito, tendo 

em vista que decorreu o prazo de folhas 127/128

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAREM AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, CONFORME 

DETERMINADO, POR SE TRATAR DE RÉUS PRESOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 560-54.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMO RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado do réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, JOELSON DE FIGUEIREDO 

CAMPOS, não localizada pelo oficial de justiça.

 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

 Código de rastreabilidade: 81120183493225

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 136913 - COTRIGUACU-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 
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PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COTRIGUAÇU ( TJMT )

Data de Envio: 10/07/2018 17:26:32

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 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

 Código de rastreabilidade: 81120183493240

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CP CODIGO 136913.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 10/07/2018 17:33:24

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 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

 Código de rastreabilidade: 81120183493283

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CP CODIGO 136913.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: PVH - Cartório Distribuidor Criminal ( TJRO )

Data de Envio: 10/07/2018 17:35:57

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133737 Nr: 4932-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, DIEGO DO 

NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS RÉUS PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA CONFORME 

DETERMINADO, POR SE TRATAR DE RÉUS PRESOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89733 Nr: 3983-32.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSA, DRDP, HC, FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Código de rastreabilidade: 81120183493724

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 89733.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 10/07/2018 19:24:04

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 560-54.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMO RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva da testemunha faltante, REDESIGNO a 

audiência para o dia 01/08/2018, às 13h30min. EXPEÇA-SE carta 

precatória para a oitiva da testemunha Edinaldo e Heverton. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134713 Nr: 5624-79.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR DA SILVA CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106225 Nr: 684-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

RECEBO o aditamento. INTIME-SE a Defesa para informar se pretende 

arrolar testemunhas ou novo interrogatório, devendo, em caso positivo, 

arrolar em 5 dias. Caso não, às alegações finais em igual prazo, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127581 Nr: 978-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ISSAC BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de júri envolvendo acusado 

preso (autos sob o Código n. 119823), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 29/11/2018, às 9h.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 5445 Nr: 974-82.2000.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JACINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

Trata-se de justificação criminal, objetivando a oititva de testemunhas.

Assim, não se tratando de matéria atinente a execução penal, INDEFIRO o 

pleito da Defesa, cujo requerimento DEVERÁ ser feito à instância superior, 

nos termos dos arts. 621 e ss do CPP.

Por fim, DETERMINO o arquivamento deste autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

10/08/2018 às 15:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO XAVIER DOS SANTOS 00042801133 (REQUERENTE)

PAULINO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

10/08/2018 às 15:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WARRISON FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

10/08/2018 às 15:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

10/08/2018 às 15:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRANCELINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

17/08/2018 às 12:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRANCELINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

17/08/2018 às 12:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL PARISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT0008941A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para, querendo, 

apresentar Contra Razões do recurso inominado interposto 

tempestivamente pela parte autora, no prazo legal. Bem como INTIMÁ-LO 

de todo teor da sentença proferida na ID. 13218673.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000928-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REFLORESTAMENTO PARANA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LB REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

17/08/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SOARES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

17/08/2018 às 12:40H.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERLEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FERNANDES CONDACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-96.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODULIA OVIEDO RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual julgou 

totalmente procedente o pedido contido na reclamação para determinar a 

retirada definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito no que concerne ao débito discutido nos autos, bem como, 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, ainda, 

CONDENÁ-LA, ao pagamento da importância de R$ 8.800,00, a título de 

indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000406-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Conforme determinação de ID n° 12615500, tem o presente a finalidade 

intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que emende 

a petição inicial, juntando aos autos certidão de honorários expedida pela 

Escrivania do Juízo, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-53.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA STACHACK BEDIN 94305749149 (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 às 12:30H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Edital

EDITAL Nº 008/2018 - 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.

* O Edital n° 008/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169903 Nr: 3700-51.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

FRANCIELLY ª STORTI ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele 

Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 1779 a 

qual encontra-se no site do TJMT bem como para apresentação de 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255773 Nr: 5915-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Lima Meres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl.32., de modo que determino nova expedição de 

mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço informado 

à fl. 32, nos termos da decisão de fl. 24/24-vº.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 04 de julho de 2018.
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Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234350 Nr: 4436-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Rodrigues Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes As - OAB:16655/MT

 Defiro o pedido de fl. 75, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, 

para designação de audiência de conciliação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253838 Nr: 5133-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A

 Recebo os embargos do executado para discussão, intime-se a 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150364 Nr: 731-63.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de analisar o pedido de fl. 67, intime-se a parte exequente para que 

junte aos autos os extratos bancários referente aos meses alegados na 

petição de fl. 67, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 27 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 188723 Nr: 2443-54.2013.811.0011

 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: Carícia Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade de Ensino Superior Resende de 

Freitas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 83, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a exequente.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237768 Nr: 1652-80.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 

7.959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Diante do teor da certidão de fl. 209, designo nova data para audiência de 

instrução e julgamento anteriormente designada, a qual deverá ocorrer na 

data de 14 de agosto de 2018, às 13h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 05 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8432 Nr: 701-14.2001.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gimenes Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A - Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio fonseca Aires - 

OAB:15.959, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado à fl. 693.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, remetam-se os autos 

novamente ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 04 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 127702 Nr: 953-65.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vitor de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Jeana Valéria Mendes Alves - OAB:20.246, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls.238.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208578 Nr: 1604-92.2014.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 449 de 648



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo da Rocha

 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:

 Arquive-se até posterior manifestação da parte interessada.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital da executada, conforme postulado 

às fls. 61, porquanto não foram esgotados todos os meios disponíveis 

para efetivar a localização do réu.

Nesse viés, vejamos:

REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADO - NULIDADE RECONHECIDA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É necessário o esgotamento de 

todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por 

edital. (AgR 130418/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) (Original sem destaque).

À vista disso, intime-se o exequente para que providencie o endereço 

atualizado da executada, em quinze dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253089 Nr: 4784-14.2017.811.0011

 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: BDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG-EGBHdSL, DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro parcialmente o petitório de fls. 67/68, de modo que oficie-se a 

Comarca Deprecada requisitando informações acerca da missiva 

expedida à fl. 39, após o retorno com a resposta, intime-se a requerente 

para manifestar-se no que entender de direito, em 15 (quinze) dias.

Considerando o item d.2 constante na exordial e reiterado à fl. 68, deixo 

para analisar após o cumprimento da missiva.

Somente então, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255773 Nr: 5915-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Lima Meres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS / 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 33 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

125,00(cento evinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, 

por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) 

para cumprimento do mandado deBusca/Apreensão/citação, devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88075 Nr: 3421-70.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pasqual Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Plínio Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 165, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À luz do exposto, com fulcro no artigo 622, 

caput do Código de Processo Civil, determino de ofício a remoção do cargo 

de inventariante atribuído à Sra. Terezinha Paqual Ferrari e, em seu lugar, 

nomeio como inventariante JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI. Consigno 

que a escolha se deu pelo fato deste herdeiro ser advogado, o que facilita 

a tomada de providências para o andamento do inventário. Intime-se o 

herdeiro nomeado para assinar o termo de compromisso de inventariante, 

no prazo de 05 (cinco) dias. No ato da assinatura do termo supra, deverá 

a Gestora Judiciária intimar a inventariante para que se manifeste acerca 

das petições e documentos carreados às fls. 139/145, 149/152, 154/155 e 

157/158, no prazo de 30 (trinta) dias. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101321 Nr: 686-30.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaio Castro Zambon, Katiuscia da Silva Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sergio Francisco Ferreira Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:7900, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - OAB:14210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330, VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044, Wantuil 

Fernandes Júnior - OAB:10.705

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 226/229, que removeu Katiuscia da Silva Catsro do cargo de 

inventariante e nomeou a herdeira Amanda Zambon, com fulcro no art. 

617, inciso II, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242869 Nr: 4302-03.2016.811.0011

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Zambom, Mariana Zambon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sergio Francisco Ferreira Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Vinicius 

Castro Cintra - OAB:10044

 Intimar o advogado da parte autora Amanda Zambon, para que 

compareça na Secretaria da Segunda Vara, para assinatura do termo de 

compromisso de inventariante em 05 dias, conforme decisão proferida nos 

autos 101321, em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259651 Nr: 1687-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Admistradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila da Silva Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP / 231.747

 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 15/08/2018, às 14h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238290 Nr: 1922-07.2016.811.0011

 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: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campesatto Ltda, Victor Tavares 

de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimar Estalk - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 93/95, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Sendo assim, declaro a 

ineficácia da denunciação da lide formulada pelo requerido Construtora 

Campesato Ltda., devendo a lide prosseguir, doravante, unicamente 

contra a sua pessoa. Proceda com a exclusão no nome do litisdenunciado 

Victor Tavares de Oliveira ME., nome fantasia “Neto Laja-jato” do polo 

passivo da lide."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238290 Nr: 1922-07.2016.811.0011

 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: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campesatto Ltda, Victor Tavares 

de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimar Estalk - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 93/95, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da necessidade de 

dilação probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para a data mais próxima possível, qual seja, dia 23/08/2018, às 13h30, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Determino o comparecimento pessoal das partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código 

de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes 

e seus advogados."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243824 Nr: 4833-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva Junior, GERSON 

CLEMENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Juarez Romeiro Zaim 

- OAB:4656

 Intimar os advogados dos executados para que se manifestem a respeito 

dos cálculos apresentados pelo exequente às fls. 107/108, em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 1143-81.2018.811.0011

 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: Brasilino Sampaio de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 54, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Fixo como questão controvertida o lapso 

temporal de atividade rurícola, por consectário, se este de fato exerceu 

tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado.

No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/08/2018, 

às 13h45, devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 

cinco dias antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197989 Nr: 4115-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia de Fatima Jacob Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 51, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234215 Nr: 4371-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Inacio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, 

Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 241, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117190 Nr: 3705-44.2010.811.0011

 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: Oba Oba Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Intimar o advogado da parte devedora para pagar o débito no valor de R$ 

23.561,68, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156260 Nr: 1372-51.2012.811.0011

 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: DdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT/19732

 Intimar o advogado da parte requerida de que os autos foram 

desarquivados e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme 

requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74359 Nr: 1147-36.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Magri, Thais Alves Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Freitas Vieira Pizan, Hospital Mirassol 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825 - MT, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Daniela Lubianca - OAB:3583/TO, Evelyn Hack Bidigaray - 

OAB:7247, GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. (?), cujo teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do 

colendo Superior Tribunal de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240695 Nr: 3268-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romeiro Zaim - 

OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido às fls. 

117/129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240695 Nr: 3268-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romeiro Zaim - 

OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor às fls. 

102/115.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 16/10/2018 Hora: 14:30 . 

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: 1000906-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 16/10/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 16/10/2018 Hora: 15:30 . 

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: 1000327-19.2017.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BONFIM CASTILHO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000327-19.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DANIELA BONFIM CASTILHO MOTTA Parte Ré: REQUERIDO: 

TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por DANIELA BONFIM 

CASTILHO MOTTA em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA, sob o 

fundamento de que é proprietária de um veículo Etios Sedan XLS, 

ano/modelo 2014/2015, placa QBW-1287, e no mês de junho de 2017 foi 

informada sobre uma necessidade de recall nos airbags do automóvel. 

Relatou que assim, contatou a ré que lhe informou apenas efetuar a troca 

do airbags do motorista, posto que do passageira haveria necessidade de 

espera quanto à peça, prevista para chegar em agosto do mesmo ano. 

Informou que, por trabalhar na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, 

necessitou de veículo emprestado dos parentes, diante da indicação de 

falha em item de segurança do veículo. Ao final, indica que não houve a 

troca da peça até a propositura da demanda, sendo que pleiteou a 

substituição da peça em medida liminar e indenização por danos morais. A 

Requerida apresentou contestação e, em sede de preliminar arguiu pela 

perda de objeto devido à troca da peça, bem como incompetência absoluta 

do Juizado diante da complexidade da causa. No mérito rechaçou a 

existência de defeito por conta de recall do airbag, posto que visa evitar 

futuras complicações. Também indicou que a autora não provou a 

tentativa com insucesso em marcar para a troca do airbag. Deferida tutela 

antecipada para substituição dos “airbags”. A controvérsia refere-se 

exclusivamente ao defeito em veículo novo adquirido pela autora e não 

demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações. Em audiência de 

conciliação não houve acordo, infrutífera. PRELIMINAR PERDA DE OBJETO 

Diferentemente do alegado pela empresa ré, não há que se falar em perda 

de objeto da presente ação, posto que ainda com a substituição da peça 

de airbag, o período que autora permaneceu sem utilizar seu veículo por 

ter recebido a notícia de possível defeito em sistema de segurança do 

carro, por si só, já produz prejuízos à autora. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL No que tange à incompetência deste procedimento perante o 

Juizado, também não prospera. A realização de perícia técnica no veículo 

é fato indiferente ao mérito da demanda, eis que a autora comprovou que 

a empresa ré noticiou-a sobre o defeito encontrado em peças de airbags 

produzidas, tendo, inclusive, mencionado no e-mail enviado à autora que 

“...a deflagração inadequada do sistema da Airbag poder causar 

ferimentos aos ocupantes do veículo...”. Portanto, patente e confessado o 

risco que o defeito apresentado nas peças poderia causar aos seus 

usuários e, consequentemente, desnecessária a realização de perícia 

técnica. Afastadas, assim, todas as preliminares. MÉRITO Tangentemente 

à substituição do produto, verifica-se que já ocorreu em 17/11/2017, ou 

seja, data posterior à propositura da ação e em estrito cumprimento da 

liminar concedida. Contudo, durante o período de junho de 2017 até 

novembro, a autora ficou sem utilizar normalmente seu veículo diante da 

informação pela própria ré de defeito em sistema de segurança com 

possível ferimentos aos ocupantes do carro em caso de necessidade no 

acionamento. Em que pese o cumprimento da obrigação, merece ser 

mantida a decisão liminar e passa-se, de imediato, à análise dos danos 

morais. A empresa ré não juntou qualquer documento que comprove suas 

alegações no sentido de que o sistema de airbag não é considerado 

defeito no produto, tampouco que tenham o condão de afastar os danos 

sofridos pela autora. Em contrapartida, a Autora comprovou, mediante a 

apresentação de notificações e e-mails trocados com a empresa ré, que a 

utilização do veículo sem a realização do recall poderia acarretar em 

ferimentos nos passageiros do automóvel devido ser uma peça que 

permite maior segurança nos usuários. Claramente, portanto, que a Autora 

juntou em termos probatórios todos os documentos que estavam em seu 

poder, ainda que como parte hipossuficiente e com menos disponibilidade 

estrutural para apresentar provas de suas alegações, mas o fêz sobre 

tudo que estava ao seu alcance. Já a ré, não juntou nenhum documento a 

favor de suas alegações defensivas. Em alinhamento à isto, o atendimento 

à autora para a substituição da peça somente ocorreu por intermédio de 

determinação judicial, eis que a autora aguardava por meses a troca da 

peça. Isto está salientado, inclusive, no e-mail de setembro de 2017 que 

solicitou à autora aguardar um contato. Consigne-se decisão concernente 

à demora de reparo no veículo: “TJ-PE - Agravo de Instrumento AI 111429 

PE 0100093735 (TJ-PE) Data de publicação: 11/11/2009 Ementa: 

RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO 

DEFEITUOSO POR UM NOVO MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. Há de ser mantida em definitivo 

a decisão, ratificada, inclusive, pela Câmara, em sede de agravo 

regimental, que confirmou a tutela antecipatória, na qual o juiz de 1º grau, 

ao ponderar a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do 

ônus da prova, na relação consumeirista entre as partes, determinou a 

substituição do veículo defeituoso por um novo, mormente quando 

considerado que, após o extenso lapso temporal transcorrido desde 

então, a melhor alternativa é aguardar o desfecho da ação originária, 

quando, com supedâneo em robusta prova pericial, decidirá o julgador 

acerca de eventual reconhecimento do direito da ora agravante à 

reparação dos prejuízos suportados no curso do processo.” Neste 

compasso, o dano moral está presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pelo vício do produto que afetaram a vida diária da 

Requerente, uma vez que necessitou utilizar de veículos de parentes 

visando uma maior segurança. Observa-se, ainda, que a responsabilidade 

da Requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Diante disto, a requerente adquiriu um produto novo com o 

fim de utilizá-lo eficazmente e de imediato. Ademais, não conseguiu seu 

objetivo diante de uma conduta causada e confessada pela Requerida. A 

responsabilidade da Requerida restou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas, principalmente por motivo de que perpetrou com descaso em 

produzir à autora espera por meses para que somente após a troca da 

peça pudesse utilizar normalmente do veículo. Sendo neste sentido o 

julgado abaixo: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10145130263737001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 21/01/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFEITO DO PRODUTO NOVO - DESÍDIA EM 

APRESENTAR SOLUÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 18 , § 1º DO CDC - 

INOBSERVÂNCIA - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Para que se tenha a 

obrigação de indenizar, é necessário que existam três elementos 

essenciais: a ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, um 

dano e o nexo de causalidade entre eles, conforme se verifica pelo art. 

186 do Código Civil . Restando evidenciado nos autos a desídia do 

fornecedor em apresentar soluções para o defeito do produto adquirido, 

notadamente diante das hipóteses do art. 18 , § 1º do Código de Defesa 

do Consumidor , mostra-se cabível o arbitramento de indenização por 

danos morais, em virtude da conduta reprovável, que viola flagrantemente 

os princípios e normas legais que regem as relações de consumo em 

nosso País. Recurso provido.”. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Nessa toada, 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 
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como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo 

razoável a tal título o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). CONCLUSÃO 

Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

procedente o pedido para o efeito de: a) manter a tutela antecipada 

concedida com objetivo pela troca das peças denominadas airbags no 

veículo da autora; b) a condenar à requerida em indenização a título de 

danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 09 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 9 de 

abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.Decisão constante do ID.14027418, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 28/08/2018 Hora: 17:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA VIEIRA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/10/2018 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. Intimo, ainda, Vossa Senhoria que esta 

secretaria procedeu com a exclusão da petição de ID.14122459 uma vez 

que foi constatado que a mesma pertence aos autos de nº 

1000917-59.2018.811.0011.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA VIEIRA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/10/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/10/2018 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: 1000919-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/10/2018 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: 1000920-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 23/10/2018 Hora: 13:00 . 

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 
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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: 1000921-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 23/10/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 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

 intimar o advogado do acusado para tomar conhecimento que os autos 

encontra-se desarquivado.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 182012

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME (ETERNA 

OPTICA)

Advogado(s): -

Requerido: SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA DE COMERCIO S/A

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 21/08/2018 às 13:00

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001312-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SILVA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUAN LUIZ DE ARAUJO SILVA FERREIRA OAB - RO8252 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001333-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DAL TOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIOTY NOGUEIRA DA ROCHA OAB - RO7182 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CARRASCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001327-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARRUDA ANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001440-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)
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CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ARCELI DE FATIMA BOHNENBERGER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001428-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI KARNOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) 

do artigo 260 do Código de Processo Civil, especialmente cópia integral da 

decisão a ser cumprida, oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o 

suprimento da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no 

prazo de trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, 

com a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001375-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA OAB - PR13037 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERSON CLAUDENIR SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) 

do artigo 260 do Código de Processo Civil, em especial cópia integral da 

decisão a ser cumprida, oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o 

suprimento da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no 

prazo de trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, 

com a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001389-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR FRIGERI VEDANA (REQUERIDO)

EMIDIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ARCELI DE FATIMA BOHNENBERGER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001336-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) 

do artigo 260 do Código de Processo Civil, especialmente cópia integral da 

decisão a ser cumprida, oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o 

suprimento da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no 

prazo de trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, 

com a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA DUTRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

VANUSA DUTRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 
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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 ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, 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 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 de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso solicitado, desde logo defiro 

a expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001390-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PORTALUPPI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o comprovante quanto ao recolhimento 

das custas iniciais devidas. Em seguida, voltem-me conclusos. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

de 2015. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001349-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARUCCI CHINOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. 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 ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, 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 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 de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso solicitado, desde logo defiro 

a expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI ILDEBRANDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIANA DE LIMA CAMPOS (EXECUTADO)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. 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 ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, 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 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 de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso solicitado, desde logo defiro 

a expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001339-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PORTALUPPI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. 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 ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, 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 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 de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso solicitado, desde logo defiro 

a expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001331-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE BRAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. 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 ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, 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 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 de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso solicitado, desde logo defiro 

a expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001346-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO FRANCISCO SARTURI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001338-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ELIZANGELA MENDES BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001449-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) 

do artigo 260 do Código de Processo Civil, oficie-se ao Juízo Deprecante 

solicitando o suprimento da(s) falta(s), mormente o encaminhamento da 

decisão integral a ser cumprida. Não sendo apresentada resposta ao 

ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), 

cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001309-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SILVA HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

SULTERMINAIS DE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de instruir o feito com os 

documentos pessoais da parte postulante. O não cumprimento da emenda 

a inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 

11 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76110 Nr: 4683-82.2013.811.0086

 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: EAdS, AVN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino de Farias - 

OAB:MT/12.068, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

acerca das correspondências devolvidas, as quais tinham a finalidade de 

intimar a parte Requerente, pessoalmente, para comparecimento na 

audiência designada para o dia 17/07/2018, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107588 Nr: 4736-24.2017.811.0086

 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: Mafra S/A Agropecuária, Luciana Gualda dos Santos 

Sasso, Sidinei Righini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C. Teixeira da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. 76, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: de novo 

mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112279 Nr: 7161-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Loeri Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo a INTIMAÇÃO da parte 

Exequente para providenciar o pagamento da complementação da 

diligência, conforme cotação a seguir transcrita:"Coto, nesta data, a 

complementação da diligência no valor de “R$ 750,00 (Setecentos e 

cinquenta reais)”, quantia esta a ser paga em Juízo pela exequente, por 

meio de guia de “Complementação de Diligência por Depósito”, 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  s i t e  d o  T J / M T ,  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça GLEICIANI DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA para 

recebimento do valor, tudo conforme determina o “Provimento 

7/2017-CGJ”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77231 Nr: 801-78.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Rodrigues Pahim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Nova Mutum, Município de 

Nova Mutum - MT, Neimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, André de Almeida Vilela - OAB:MT 11.012, 

Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Norival de 

Souza - OAB:4818, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 VistosDefiro as provas orais requeridas pelas partes. Quanto às provas 

documentais requeridas pelo Município de Nova Mutum, indefiro-as, visto 

que o pedido foi formulado de forma genérica, sem especificar os 

documentos que pretende juntar aos autos, e, nos termos expressos do 

artigo 435 do CPC, apenas documentos novos, ou seja, formados ou que 

se tornaram conhecidos após a apresentação da contestação, ou ainda 

que se destinem a provar fatos ocorridos depois da inicial ou contestação, 

é que podem ser juntados após a resposta pelo réu.Sem prejuízo de 

reapreciação do pedido, caso a parte interessada demonstre que se 

tratam de documentos que se enquadram no permissivo legal do artigo 435 

do CPC.Mesmo não tendo as partes formulado pedido nesse sentido, 

entendo necessária a produção de prova técnica simplificada, nos termos 

do artigo 464,§2º do CPC, que ora determino de ofício.Nomeio como expert 

o Dr. Luis Aldo Hota, CRM-MT 5511-MT, podendo ser localizado no Centro 

Integrado de Saúde Municipal. (...) As partes poderão fazer perguntas ao 

expert nomeado no momento da audiência, desde que sobre pontos que 

não fujam aos pontos controvertidos ora indicados.Intimem-se as partes 

da presente decisão.Intime-se o perito nomeado da presente nomeação 

para como para apresentar proposta de honorários condizentes com a 

simplicidade da prova a ser produzida, no prazo de 10 (dez) 

dias.Apresentada a proposta, intimem-se as partes, e nos termos do artigo 

82,§1º do CPC, intime-se a parte autora a recolher os honorários, no prazo 

de 10 (dez) dias.Após, conclusos para designação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49412 Nr: 497-84.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Antônio Devenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Mateus Menegon - OAB:11229 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.Determino, ainda, a pesquisa 

sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, efetuando 

a restrição de transferência do bem imóvel, conforme requerido às fls. 

60/62.Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Em relação o pedido de inscrição do nome da parte Executada 

nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de 

Processo Civil, anoto que não consta convênio estabelecido entre o 

Tribunal de Justiça e os órgãos de proteção ao crédito.Nesse ponto, cabe 

ponderar que a expedição de tal ofício não encontra ordenação 

procedimental pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou pela 

Corregedoria-Geral de Justiça, de modo que ausentes regras quanto aos 

emolumentos e forma de cumprimento, dificultando, assim, o regular 

cumprimento do texto legal, bem como o déficit de servidores desta 

Serventia Judicial.Desta forma, determino a expedição de certidão de 

existência da ação, cabendo a parte Exequente providenciar os atos 

necessários ao registro do nome da parte Executada nos cadastros de 

inadimplentes e eventual protesto, sob sua responsabilidade.Ademais, 

sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto ao resultado da 

penhora realizada, ainda que infrutífera. Após, conclusos para 

deliberação imediatamente. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51003 Nr: 2045-47.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Victor Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704
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 Código nº: 51003 L. Apolo: 1011010

Vistos, etc.

Certifique-se acerca do integral cumprimento da decisão anteriormente 

proferida, e em sendo negativo, cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Mutum-MT, 1 de fevereiro de 2016.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81591 Nr: 4387-26.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unigeo Geoprocessamento e Consultoria Ltda., Jeovah 

Rocha Filgueira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Augusto Gianoto, 4 Irmãos Agricultura 

e Pecuária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO ESTES AUTOS à 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

Requerida, na pessoa de seu advogado, para que retire a carta precatória 

expedida, para sua devida distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45619 Nr: 1077-51.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS, GCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Josiberto Costa Neves - OAB:MT 13.225

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

condenar o acusado Fernando Santos Silva, vulgo “Lobete”, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, IV, do Código 

Penal, por duas vezes e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, absolvendo-o das 

penas do art. 243 da Lei n. 8.069/90, nos termos do art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Ainda, absolvo Gleyson Costa de Almeida, das 

imputações contidas na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Passo à dosimetria da pena.Da Individualização 

e Dosagem da Pena do Crime de Furto praticado em desfavor da vítima 

Mercado Econômico.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93225 Nr: 1993-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Batista Moretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego 

provimento aos Embargos de Declaração interposto às fls. 45/49, 

mantendo inalterada a r. sentença à fl. 42 tal como concebida.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53981 Nr: 1473-57.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Engesul - Mato Grosso Construção Civil Ltda., Ulisses 

Vigano Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Ricardo Wypych - OAB:67.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Revisional c.c. Repetição de Indébito proposta por Engesul – Mato Grosso 

Construção Civil Ltda em desfavor do Banco do Brasil S.A., com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:AFASTAR a prejudicial de prescrição sustentada pelo Banco do Brasil 

S.A. às fls. 38v°/39;DETERMINAR a manutenção de cobrança da comissão 

de permanência no período de inadimplência em relação a Escritura Pública 

de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Fidejussória, sem a 

concorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa 

contratual e da correção monetária;DETERMINAR a manutenção dos 

demais encargos, em observância ao delineado nesta;Caso verificado 

pagamento dos valores declarados indevidos, DETERMINO a devolução do 

valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de 

sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação.Em razão 

do delineado nesta sentença, e considerando a sucumbência parcial de 

cada uma das partes, determino que as custas sejam pagas pelas partes 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, conforme art. 86 

do Código de Processo Civil.Honorários sucumbenciais que arbitro em 

observância ao art. 85, § 2° e § 14°, do Código de Processo Civil, - R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) ser pago parte Requerida aos Advogados da 

parte Requerente;- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago parte 

Requerente aos Advogados da parte Requerida.Transitada em julgado, 

arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50056 Nr: 2924-40.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Distribuidora de Lubrificantes Ltda, 

Flavio Aparecido Diniz Ferreira, Jussara Cristina Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27392 Nr: 72-72.2002.811.0086

 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: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio de Oliveira Pereira, Angelo Carlos Vacari, 

Leda Piccoli Vacari, José Emilio Pereira, José Pereira Neto, Maria Rosa de 

Oliveira Pereira, Jose de Mattos Medeiros Dourado, Esposa de Mattos 

Medeiros Dourado, Chafi Elias, Esposa de Chafi Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Pedro Ricardo Vergely Fraga Ferreira - OAB:SP 315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Angelita Vicari - 

OAB:11.317, Hudson Cesar Melo Faria - OAB:6.474 MT, João 

Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933/MT, Manoel Antonio de 

Rezende David - OAB:MT 6078, Patrícia Leda Vicari Holz Neto - 

OAB:MT 13.796, Paulo Humberto Budoia - OAB:MT 3339-A, Paulo 

Humberto Budoia Filho - OAB:9.906, Rosangela da Silva Capelão - 

OAB:MT 8.944, Sandra Profeta Cardoso Barreto - OAB:MT 5.649, 
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Sem adv. - OAB:

 .Outrossim, além dos quesitos a serem apresentados pelas partes, passo 

a formular os quesitos do Juízo, forte no art. 470, II, do Código de 

Processo Civil, nos seguintes termos:1.Qual a origem e cadeia dominial da 

área reinvidicada?2.Qual o período de ocupação da Fazendas Paulistas 

Reunidas Ltda sobre a área reinvidicada?3.Qual a devida localização da 

área reinvidicada no aspecto documental e real?Outrossim, oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Nova Mutum/MT, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente informações quanto aos 

imóveis objeto de litigio, conforme decisão às fls. 369/372, declinando 

relação dominial e outras informações que entender pertinentes e 

necessárias ao deslinde do feito.Nesse ponto, ressalto a possibilidade de 

carga do processo pelo Cartório de Registro de Imóveis, mormente pelos 

documentos dispostos nos autos.Por fim, conclusos para deliberação e 

regular prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86748 Nr: 2941-51.2015.811.0086

 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: Guiomar Scolari de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Küster Andriata - 

OAB:MT 15.998A, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo proposta por Guiomar Scolari de Souza em 

desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, ante a concessão 

da gratuidade da justiça à parte Requerente (fl. 21). Após o trânsito em 

julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107300 Nr: 4606-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Carafini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE APARECIDA 

MARTINS E SOUZA - OAB:262785

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fls. 266 e 270.

 Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51579 Nr: 2609-26.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselino Henrique Vieira, Elia Carmen Prestes, 

Sidra Aparecida dos Santos Prestes, Wilson Rodrigues Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51695 Nr: 2720-10.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Nascimento Monteiro

 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 e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52012 Nr: 3029-31.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Moreria da Cunha & Cia Ltda., Silvanides 

Moreira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77075 Nr: 657-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82055 Nr: 154-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
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a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84781 Nr: 1840-76.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz de Souza Gomes Neto, Colina Verde 

Indústria e Comércio de Grãos Ltda, Lindomar José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86363 Nr: 2736-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura & Lima LTDA ME, Clair Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87064 Nr: 3130-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio César Zak Muchalak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92391 Nr: 1438-58.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON BRENO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92470 Nr: 1493-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103870 Nr: 2675-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vogel Comercio e Representações Ltda, 

Carlos Guilherme Bock Vogel, Elisabeth Maria Mahler Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108066 Nr: 4973-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindamara Rocha Mackiewicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109969 Nr: 5922-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA-EPP/WHESLEY BRITO DA SILVA- EPP, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 462 de 648



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 2578-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Sergio Massamitsu Arimori, 

Sergio Vitor Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:MT 5950-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s),para promover 

a retirada da carta precatória expedida, para sua devida distribuição. 

Informo, ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 267-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Paulo Cabral, Airton Paulo Cabral - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

576/577 por Airton Paulo Cabral e Airton Paulo Cabral - ME, ora 

Embargantes, sob o argumento de que a sentença às fls. 572/574 

padeceria do vício de omissão.

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade.

Aduz a parte Embargante, em síntese, que a referida sentença fora 

omissa, porquanto deixou de analisar o pedido de gratuidade judiciária 

formulada pela parte Requerente.

De fato, analisando detidamente os autos, constata-se que ocorreu 

omissão quando da prolação da sentença às fls. 572/574, em relação ao 

postulado pela parte Requerente/Embargante.

 Com efeito, defiro à parte Requerente/Embargante os benefícios da 

gratuidade da justiça, ante a crível condição de hipossuficiência, nos 

termos do art. 98 do Manual de Processo Civil.

Desta forma, a condenação vertida na r. sentença às fls. 572/574, fica 

suspensa a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

“Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, 

concedo provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto 

às fls. 576/577, cujo ponto de omissão já fora devidamente analisado 

acima e passa a ser parte integrante da r. sentença às fls. 572/574.

De mais a mais, prejudicado o processamento do pedido formulado à fl. 

581, mormente pelo conteúdo da presente sentença.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53902 Nr: 10368-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4.630 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Arruda Carmo 

- OAB:10546, Joyce de Oliveira Campos - OAB:12.923-MT, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525, Thais de Oliveira Silva Campos - 

OAB:12585/MT, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 A seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos, etc. Defiro a 

juntada de documentos pelas partes. Trata-se de Ação de Sonegados 

proposta por Elza Soares Cortes, em desfavor de Levi Ribeiro. Com 

relação aos embargos de declaração de fls. 851/852, não o conheço por 

falta de condição vinculativa, bem como entendo que já se encerrou a 

questão de pontos controvertidos por ocasião do saneador, sendo tal 

audiência paenas para converter em diligência ponto obscuro de provas. 

Acato a justificativa do advogado Heliodoro para a perda do prazo e 

recebo o rol de testemunhas por ele elencadas, bem como recebo o 

atestado médico juntado por ocasião da audiência. Abram-se vistas para 

memorais finais, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Saem as partes 

intimadas da audiência, sendo que o prazo iniciará com a saída do 

processo do gabinete.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101662 Nr: 1261-60.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE RODRIGUES DLUGOSZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:MT 12.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112967 Nr: 269-65.2018.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Franco Morais - 

OAB:OAB/MT19.816-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por Ediane da Rocha Ferreira, em 

razão do falecimento de Vanderlei Ulbrik.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, em consonância com o ar. 

98, CPC.

 NOMEIO como inventariante Ediane da Rocha Ferreira. Intime-se para que 

preste compromisso em 05 (cinco) dias e, as primeiras declarações nos 

20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do NCPC.

 Na mesma oportunidade, devem ser aportadas aos autos as certidões 
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negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal.

 Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras declarações, pode 

ser acostado plano de partilha amigável (art. 651, NCPC).

 CITEM-SE, após, os herdeiros e eventuais interessados não 

representados, bem como a Fazenda e o Ministério Público (art. 626 

NCPC), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 NCPC) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 

do NCPC), manifestando-se expressamente.

 Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações e digam em 10 (dez) 

dias (art. 637 do NCPC).

Se concordes, ao cálculo e, após, digam, em 05 dias (art. 638 do NCPC).

 DETERMINO a utilização do Sistema Bacenjud, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido.

 PROCEDA-SE também a pesquisa junto ao Renajud em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de 

cujus.

 Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70562 Nr: 3110-43.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Batista Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante à fl. 69, uma vez que, presente o “a 

possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a busca sobre 

a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud.Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da 

parte Executada, pelo Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, que não se 

trata de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do 

Sistema Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, 

ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o 

juízo devidamente garantido.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda 

que parcialmente, cite-se a parte Executada, pessoalmente, nos ditames 

da decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo para pagamento pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de 

Processo Civil.Da Comprovação de Pesquisa de Endereço da parte 

Executada.Do compulso dos autos, se verifica infrutífera a tentativa de 

citação da parte Executada, vide fl. 69, de modo que intime-se a parte 

Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou localizar o seu 

endereço, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 258 do Código 

de Processo Civil.Nesse ponto, importa consignar que a Associação 

Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de 

dados mediante a apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, notadamente o SPC Brasil.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49172 Nr: 254-43.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrissolo Comércio de Peças e Implementos Agrícolas 

Ltda, Rosemara Ortega Leite, Altair Benedito Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilaudio Luiz Pereira - 

OAB:4.427-MT

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46051 Nr: 1470-73.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrissolo Comércio de Peças e Implementos 

Agrícolas Ltda, Altair Benedito Leite, Rosemara Ortega Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilaudio Luiz Pereira - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, intime-se a parte Executada quanto ao conteúdo da busca de 

ativos financeiros realizada às fls. 97/100, considerando o lapso temporal 

entre a determinação às fls. 86/87, e sua efetivação às fls. 97/100.

Ademais, sem prejuízo do supramencionado, defiro também, a busca 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada, 

pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104487 Nr: 2985-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:SC 20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104518 Nr: 3004-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes, Valquíria Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Bariviera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes 

- OAB:16908/0, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52209 Nr: 3224-16.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Kurek, Hermínio Pedro Taffarel, Angelo 

Rodrigues de Brito (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Pois bem.De proêmio, em relação ao Executado Dorival Kurek, renove-se 

o cumprimento do mandado de citação, uma vez que a certidão do Senhor 

Oficial de Justiça à fl. 55, informa que sua ausência é somente 

temporária.No tocante ao Executado Hermínio Pedro Taffarel, consta na 

certidão à fl. 55 informação do seu óbito, razão pela qual, intime-se a parte 

Exequente para no prazo de 10 (dez) dias, indique o espólio/inventariante, 

procedendo nos moldes legais, ficando desde já indeferido o pedido para 

transferência de tal ônus ao Executado Ângelo Rodrigues de Brito.Por sua 

vez, quanto ao Executado Ângelo Rodrigues de Brito, defiro a busca 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada, 

pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, intime-se a parte Executada através de advogado ou 

pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.Saliento, que 

rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, 

do Código de Processo Civil.Ademais, sem prejuízo do supra determinado, 

intime-se a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que 

infrutífera.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73918 Nr: 2436-31.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Pois bem.Do compulso dos autos, verifico que a inicial se encontra 

devidamente instruída com o devido título executivo, no caso cártula de 

cheque à fl. 12, e que o curador da parte Executada ao apresentar 

manifestação por negativa geral não trouxe aos autos qualquer arguição 

de fato que demonstre a inexistência do crédito executado ou sua 

extinção. Releva notar que, o título executivo extrajudicial é dotado de 

presunções de certeza e liquidez que somente podem ser afastadas por 

prova inequívoca a cargo do interessado.Isto posto, em vista de não se 

verificarem nulidades que invalidem o processo executivo e considerando 

os termos da fundamentação, REJEITO a manifestação por negativa geral 

à fl. 34, e determino o prosseguimento da execução.Desta forma, defiro a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada através do curador 

especial para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela 

parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, 

efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.Anote-se, no 

entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.De mais a mais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a 

parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias 

quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000787-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO NEVES OAB - MT9352/O (ADVOGADO)

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT0008511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR FALABRETTI (REQUERIDO)

JULIO CEZAR SCAPIN (REQUERIDO)

MARINA DE FATIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES (REQUERIDO)

WILSON DOMINGOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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Vistos etc. Primeiramente, entendo que a medida de produção antecipada 

de provas mostra-se viável, com fundamento no art. 381, II e III, do 

CPC/2015. Neste contexto, importante ressaltar que com o advento do 

Novo Código de Processo Civil fora dispensada a cautelaridade como 

requisito da produção antecipada de provas, sendo viável esta no caso 

concreto. Com relação a liminar solicitada, apesar de descrito na petição 

inicial e demonstrado em sede de cognição sumária a existência de danos 

ao meio ambiente, entendo que a liminar deve ser indeferida por falta de 

perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil ao processo. Explico. 

Segundo o relatório de vistoria encaminhado ao Ministério Público de Nova 

Mutum/MT pela parte autora, a situação se arrasta a aproximadamente 03 

(três) anos, não havendo fato novo RECENTE e devidamente 

documentado, apto a comprovar a necessidade de deferimento da tutela 

de urgência. Apenas a título de argumentação, para demonstrar a não 

comprovação da cautelaridade, descrevo os documentos que instruem a 

exordial: 1. Oferta de chácara, com mapa (sem assinatura e sem qualquer 

comprovação de data ou origem em página da internet); 2. Relatório de 

Vistoria entregue ao Ministério Público datado do ano de 2015; 3. Diversas 

fotos em preto e branco sem data; 4. Mapa comprovando o desmate até 

19 de abril de 2016; 5. Mapa efetuado em 07 de março de 2013; 6. mapa 

efetuado em 19 de abril de 2016; 7. Matrícula do imóvel loteado. Ora 

sequer há um documento datado do ano de 2017, ou seja, todos os 

documentos possuem mais de ano e dia, sendo inviável o deferimento do 

exame pericial de forma liminar. Citem-se os interessados para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, nos ditames do art. 382, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, nova conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 11 de julho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001224-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA CECILIA RIPPEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Xavier Pivetta (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Mirna Cecília Pippel, em desfavor do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Sr. 

Adriano Xavier Piveta, qualificado nos autos como pretensa Autoridade 

Coatora. Dessume-se dos autos que a Impetrante concorreu no ano de 

2014 a uma das vagas do Concurso Público n. 001/2014 realizado pela 

Prefeitura Municipal e SAAE de Nova Mutum, para o cargo 040 – Professor 

de Nível Superior Licenciatura Plena Pedagogia. Vislumbra-se que para o 

referido cargo, restaram ofertadas no edital 60 (sessenta) vagas, tendo a 

impetrante se classificado na 260º colocação. A Impetrante alega que, 

durante a vigência do concurso foi lançado Edital de Processo Seletivo 

Simplificado para contratação precária, para o mesmo cargo em que esta 

foi aprovada em cadastro de reserva, qual seja, professor de pedagogia, 

o que a seu ver configura preterição. Contudo, não se vislumbra nos 

autos a comprovação quanto ao surgimento de novas vagas além 

daquelas ofertadas no certame até alcançar a posição ocupada pela 

impetrante. Ademais, a contratação precária, se realizada de forma 

temporária, mediante processo seletivo simplificado, não caracteriza por si 

só a alegada preterição, podendo ser efetuada apenas para evitar por 

tempo determinado a interrupção do serviço público, não constituindo pura 

e simplesmente ato ilegal. Neste sentido é o recente entendimento firmado 

por este Tribunal, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES – 

CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PROFESSOR – 

PRELIMINAR – DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - PRETERIÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

SEGURANÇA DENEGADA. 1.“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é 

pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo 

decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação 

de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo 

de validade do certame [...]” (STJ - AgRg no RMS 48.870/GO, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES). 2. “[...] Esta Corte firmou o entendimento 

de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não 

tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas 

ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao 

longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional 

interesse público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, 

Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.[...]” (STJ - 

AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). 

3.“[...] A paralela contratação de servidores temporários, admitidos 

mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, 

atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só 

por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para 

provimento de cargos efetivos. [...]” (STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, 

DJe 24/03/2017). 4.Segurança denegada.” (TJMT - MS 86764/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, 

Publicado no DJE 24/01/2018). Neste sentido, considerando que a 

contratação em caráter temporário, de forma precária, não tem o condão, 

por si só, de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas 

ofertadas no edital, tenho pelo indeferimento da liminar pleiteada. Diante do 

exposto, INDEFIRO os pedidos liminarmente formulados na exordial, vez 

que ausente à relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial e a ausência da possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito da parte Impetrante, ou dano de difícil reparação, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Notifique-se a Autoridade Impetrada a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos (artigo 7º, da Lei 12.016/2009). Após, manifeste-se o 

representante do Ministério Público (artigo 12, da Lei 12.016/2009). Em 

seguida, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de Julho de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 3727-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para 

promover o regular andamento do feito, apresentando o cálculo atualizado 

da dívida nos moldes da legislação em vigor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 3636-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para 

promover o regular andamento do feito, apresentando o cálculo atualizado 

da dívida nos moldes da legislação em vigor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87725 Nr: 3564-18.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Henrique da F. Vitorino - 

OAB:SP 363.392, Daniel Viana de Melo - OAB:SP 309.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para responder 

aos embargos monitórios de fls. 67/78, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 702, §5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105828 Nr: 3751-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F Marques Pereira e Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M M Gaviolli Silva - ME, Silvia Mara Moreira 

Gaviolli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87909 Nr: 3671-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92407 Nr: 1449-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTHMANN CIA LTDA - ME, ADILSON 

ROTHMANN, ZENI INEZ DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115228 Nr: 1459-63.2018.811.0086

 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: ARdMF, CMF, ARdMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto da Rosa - 

OAB:RS/72671, Vinicius Mauricio Almeida - OAB:10445/O, Vinícius 

Mauricio Almeida - OAB:MT 10445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no przo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74039 Nr: 2558-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77848 Nr: 1332-67.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakciney de Paula Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Às fls. 159/163, o representante do Ministério Público pugnou pela 

retificação do calculo de pena, vez que as remições contaram em 

duplicidade, bem como pela remição de 16 (dezesseis) dias referentes 

aos dias trabalhados nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016.Às fls. 

166, a defesa do réu pleiteou pela remição de 202 dias na pena do 

recuperando.É o breve relato.Fundamento e Decido.Analisando os autos, 

verifico que não assiste razão a defesa, visto que 183 já foram 

devidamente homologados nas decisões de fls. 146 e 155, inclusive 

deixando de se manifestar em momento oportuno, estando preclusa a 

manifestação acerca destes.Em relação dos dias laborados nos meses de 

dezembro/2015 e janeiro/2016, os controles de trabalho demonstram que o 

condenado exerceu atividade laboral por 48 (quarenta e oito) 

dias.Segundo a regra estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei 

das Execuções Penais, o condenado poderá remir, por trabalho, parcela 

da execução da sanção, sendo que a contagem será feita à razão de 01 

(um) dia de pena para cada 03 (três) dias de trabalho.Nesse diapasão, 

verifico que o condenado em apreço possui 16 (dezesseis) dias a remir 

de sua pena privativa de liberdade.Sendo assim, DECLARO REMIDO 16 

(dezesseis) dias da pena do reeducando JAKCINEY DE PAULA 
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MARCELO, devidamente qualificado nos autos.Em relação ao cálculo de 

pena, constato que este deve ser retificado, visto que as remições 

contaram em duplicidade, devendo ser mantidas somente as homologadas 

nas decisões de fls. 146 e 155, bem como serem incluídos os dias remidos 

nesta decisão.Proceda a elaboração de novo cálculo de pena, tendo em 

vista as retificações e remições ora tratadas e, após, dê-se vista dos 

autos às partes para manifestação.Em seguida, retornem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Mutum/MT, 18/04/2016.LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTIJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERREIRA MILHOMEM LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000506-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELTON FERREIRA MILHOMEM LIMA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-50.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

8010552-50.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 25.929,50 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/09/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Advogado 

do(a) REQUERENTE: FRANCYS RICARDO MENEGON - MT0013640S Nome: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Endereço: 

Avenida DOS BEIJA-FLORES, 405-N, CENTRO, CIPÓ - BA - CEP: 

48450-000 REQUERIDO: NEIMAR DE SOUZA Advogado do(a) REQUERIDO: 

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - MT10262/B Nome: NEIMAR DE 

SOUZA Endereço: AVENIDA DAS ARARAS, 329 W, CLÍNICA BELVEDERE, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 11 de julho de 2018. 

Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-50.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 468 de 648



FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: FERREIRA COMERCIO DE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

8010552-50.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 25.929,50 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/09/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Advogado 

do(a) REQUERENTE: FRANCYS RICARDO MENEGON - MT0013640S Nome: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Endereço: 

Avenida DOS BEIJA-FLORES, 405-N, CENTRO, CIPÓ - BA - CEP: 

48450-000 REQUERIDO: NEIMAR DE SOUZA Advogado do(a) REQUERIDO: 

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - MT10262/B Nome: NEIMAR DE 

SOUZA Endereço: AVENIDA DAS ARARAS, 329 W, CLÍNICA BELVEDERE, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 11 de julho de 2018. 

Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-14.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CABRAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010621-14.2016.8.11.0086. REQUERENTE: ADEMIR CABRAL DE ARAUJO 

REQUERIDO: LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Intime-se a parte executada para se manifestar acerca da 

petição de id. 13926882. Desde logo, defiro o levantamento do valor 

incontroverso, podendo a parte executada manifestar objeção ao 

levantamento em 5 dias, sob pena dele ser efetuado. Se houver objeção 

ao levantamento do incontroverso, nova conclusão. NOVA MUTUM, 11 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-80.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES MONTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010604-80.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA PAULA RODRIGUES MONTEL REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Desde logo, defiro a expedição de alvará 

quanto aos valores incontroversos, devendo ser levantado somente se 

não houver contrariedade da outra parte. Deve neste caso o gestor se 

atentar se a forma solicitada para expedição alvará está de acordo com o 

contrato de honorários, sob pena de nova conclusão. Caso houver 

divergências ou oposição ao levantamento do alvará, nova conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 

de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAR TUSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001040-26.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ELMAR TUSSET REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa salientar que 

o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 10 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR APARECIDA ALVES DE CARVALHO ORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001065-39.2018.8.11.0086. REQUERENTE: EDIR APARECIDA ALVES DE 

CARVALHO ORO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado 

supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado 

no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de julho de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001077-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCHEM & JUCHEM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE LORDANI OAB - RJ073992 (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA JUCHEM OAB - MT23987/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001077-53.2018.8.11.0086. EXEQUENTE: JUCHEM & JUCHEM LTDA - ME 

EXECUTADO: ESTADO MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 10 de julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYJANE FERREIRA DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000480-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GESSYJANE FERREIRA DA SILVA TOMAZ REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 
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Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERREIRA MILHOMEM LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000506-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELTON FERREIRA MILHOMEM LIMA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45619 Nr: 1077-51.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS, GCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Josiberto Costa Neves - OAB:MT 13.225

 (...) Isto Posto, CONDENO o réu Fernando Santos Silva, vulgo “Lobete” à 

pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 

20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época 

dos fatos.

Observe-se a detração.

Ante a pena privativa aplicada e tendo o réu respondido o processo solto, 

pode o acusado responder em liberdade.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados (art. 5º, LVII da CF).

Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 

15, inciso III, da CF.

Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.

Intime-se o réu para o pagamento da pena de multa em 10 dias, conforme 

dispõe o artigo 50 do CP.

Com fulcro no Capítulo 7, Seção 29 da C.N.G.C. de Mato Grosso, 

expeça-se guia de cumprimento de pena.

O Acusado deverá ser intimado pessoalmente da sentença, bem como 

indagado se pretende recorrer da sentença.

 Intime-se o nobre representante do Ministério Público e a Defensoria 

Pública.

Terminadas todas as comunicações, retornem-me os autos conclusos 

para fins de apurar a prescrição retroativa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 49047 Nr: 134-97.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Antonio Costa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto da Silva 

Serrano - OAB:MT 5.341

 Vistos.

Ante o teor das certidões de fls. 445 e 472, intime-se o causídico 

constituído pelo réu, a fim de que, se manifeste acerca das testemunhas 

Fabio Jair Roncati Sá Fruaches, Helton B Garcia, Priscila de Oliveira 

Russo, Fernanda Lourenço Dipple e Andreia Ribeiro Gheller, informando, 

caso tenha interesse em suas oitivas, o endereço atualizado de referidas 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Caso as referidas testemunhas residam fora dos limites desta Comarca, 

caso em que deverão ser inquiridas por meio de carta precatória, as 

missivas para esse fim deverão ser expedida com prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento.

 Caso os endereços informados sejam localizados nesta comarca, voltem 

os autos conclusos para designação de audiência.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111786 Nr: 6934-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucir de Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77848 Nr: 1332-67.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakciney de Paula Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104037 Nr: 2650-74.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do adovogado do autor para que no prazo de 10(dez)dias 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento 

da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105625 Nr: 3601-68.2018.811.0012

 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: VANESSA CARNIEL PIZA PIMENTEL, VINICIUS CAMATI 

PIZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMALIA FERREIRA GUIMARÃES CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autores alegam ser hipossuficientes e, portanto, fazerem jus à 

benesse da gratuidade judiciária.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados à exordial, verifica-se 

que os autores são advogado e farmacêutica, o que, ante a ausência de 

qualquer documento demonstrando a necessidade da benesse, infirma o 

direito invocado.

Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Já o art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de 

apreciar o pedido de gratuidade, mormente porque, conquanto a 

hipossuficiência alegada pela pessoa natural seja presumida, à exegese 

do art. 99, §3º do CPC, referida presunção é “juris tantum”, e, assim, 

desde que necessário, exige a prova do alegado.

Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, e sem 

prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica da parte autora, determino que seja 

ela intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de 

sua última declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos 

meses de suas contas bancárias ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada.

Sem prejuízo deverá a parte autora, ainda, no mesmo prazo (15 dias), 

acostar aos autos cópia dos documentos pessoais do requerente Vinicius 

Camati Piza Pimentel, a fim de que seja possível verificar sua legitimidade 

para o pedido formulado, nos termos do art. 747 do CPC, sob pena de 

extinção do feito quanto a si.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36789 Nr: 347-34.2011.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Vistos.

Considerando que o presente feito encontra-se suficientemente instruído 

para prolação de sentença, encontrando-se paralisado aguardando a 

devolução da carta rogatória expedida para tomada do depoimento 

pessoal da parte requerida, o qual, à exegese do art. 385 do CPC, 

competia à autora o requerimento, intime-a para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar se ainda há interesse na referida prova.

Informado o desinteresse em tal prova, intimem-se as partes e o Ministério 

Público para apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, vindo-me, em seguida, conclusos para prolação de 

sentença.

Do contrário, isto é, persistindo o interesse no depoimento pessoal do 

requerido, determino que a Secretaria diligencie-se, expedindo e 

solicitando o que e a quem de direito, a respeito da devolução da carta 

rogatória.

Devolvida, cientifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes para, 

querendo, sobre ela se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

Tudo cumprido, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 472 de 648



2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105341 Nr: 3443-13.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA ROCHA MOREIRA, MARCO ANTONIO 

SVANTECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Hornung Ayres 

de Mello - OAB:67.714/PR, Heidy Evelyn Westphal - OAB:66.942/PR, 

Pedro Teodoro Sora - OAB:36.448/PR, Rodrigo Venske - 

OAB:298.173/SP, Valdir Ceconel Filho - OAB:58.527/PR

 Vistos.

 Trata-se de carta precatória para oitiva de testemunha.

Assim sendo, para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência 

para o dia 21 de agosto de 2018, às 16h30min, (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local.

INTIME-SE a testemunha, constando as advertências legais.

Em sendo policial militar, 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.

OFICIE-SE o Juízo deprecante, cientificando-o da data designada, bem 

como para que proceda às intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273 do STJ.

CIENTIFIQUE-SE o MP, e a quem de direito.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100632 Nr: 827-65.2018.811.0012

 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: BDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB-18.076

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (ref. 32), fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão.

 Em consequência, RESOLVO PARCIALMENTE O MÉRITO da ação, com 

relação aos pedidos de divórcio e o nome de solteira, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, c.c 356, incisos I e II, todos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

O feito prosseguirá com relação ao pedido de partilha de bens.

Após, intime-se a parte requerente para impugnar a contestação e 

contestar a reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105529 Nr: 3556-64.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARDT RAMMINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

 Considerando-se que inviabilidade de escolta noticiada se estende a este 

dia 10 de julho, redesigno audiência para o dia 16 de julho de 2018, às 

13h30min. (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Saem os presentes 

intimados.

Requisite-se o preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105466 Nr: 3514-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ROMANATO, ELIANA MOREIRA DA SILVA 

ROMANATO, Active Comércio e Participações Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18383/O

 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.: 73196 Nr: 2027-15.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DANÚBIO DA SILVA, ELIAS BUENO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a avaliação de fls. 52/53 não foi impugnada pelas 

partes, HOMOLOGO-A.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80.

Com base no art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação do bem penhorado, assim descrito:

1. 01 (um) lote de terras, situado na quadra 03, número 02, loteamento 

Montes Claros, Setor Nova Brasília, em Nova Xavantina/MT, com área de 

220,00 m², possuindo uma edificação de alvenaria:

Avaliação: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Localização: descrita à fl. 52.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

1ª) 11 de outubro de 2018, a partir das 10:00 horas (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), pelo site www.balbinoleiloes.com.br

2ª) 11 de outubro de 2018, a partir das 13:00 horas (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), pelo site www.balbinoleiloes.com.br

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, leiloeira pública oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro 

público oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro rural sob n° 67/2013 e LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os leiloeiros restarão compromissados quando de suas intimações deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

Caberá aos leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc.), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário, os leiloeiros poderão solicitar auxílio policial 

para cumprimento de seus deveres.
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Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.) devera ser intimado do leilão por meio de 

carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no 

processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com 

cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser 

intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

 Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que arbitro em 2,5% sobre o valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições do 

art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis, em qualquer das datas designadas, 

será de 50% da avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo à integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 

dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela taxa poupança, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 6% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou em até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, além de:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se-lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105078 Nr: 3284-70.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELLI - ME, 

LUANA LEYLIANE PERPETUA PIRES, MATHEUS NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARX – COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB-18.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cadastre-se o advogado da parte embargante para recebimento das 

futuras intimações.

Considerando-se que a parte embargante alega estar com dificuldades 

financeiras, AUTORIZO o parcelamento das custas processuais iniciais 

em 03 (três) prestações mensais, devendo recolher, no prazo de 15 

(quinze) dias, a primeira parcela, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Intime-se a parte embargante para promover o recolhimento das custas 

iniciais conforme deliberado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Autorizo desde já, em caso de eventual emissão de guia com prazo 

inferior ao concedido nesta decisão, reexpedição para o devido 

recolhimento da 1ª parcela.

Efetivado o pagamento da primeira parcela das custas, determino seja a 

presente ação apensada ao feito principal, sob Código n. 99368.

Após, certifique-se a Gestora a tempestividade da apresentação dos 

embargos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34999 Nr: 1072-57.2010.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR, FRR, EDJK, NM, JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 Vistos.

A sentença penal condenatória transitou em julgado, tendo sido expedidas 

as guias de recolhimento e formados os respectivos processos de 

execução de pena.

Requerimentos pendentes afetos ao cumprimento da pena serão 

resolvidos nos respectivos processos de execução de pena. Assim 

sendo, proceda-se ao traslado das cópias pertinentes, caso ainda não 

tenha sido providenciado.

Arquivem-se os autos conforme determina o artigo 1.563 da CNGC, cuja 

redação é a seguinte:

"Art. 1.563. Cumprida a norma do art. 1.561, CNGC, os autos do processo 

do qual se extraiu a guia deverão ser baixados pela secretaria, que 

deverá preencher a data de encerramento no sistema informatizado, com 

a baixa nos relatórios estatísticos e demais controles com posterior 

arquivamento dos autos."

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 585 Nr: 198-58.1999.811.0012
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALFREDO AUGUSTO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI AUGUSTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2.895/MT

 Por não concorrer qualquer das causas de absolvição sumária (art. 397 

do CPP), mantenho o recebimento da denúncia e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 13h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma 

que aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias 

serão indeferidas.Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, 

dependerão de prévio requerimento das partes.Estando o réu preso, 

requisite-se sua escolta.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra 

(s) comarca (s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do 

artigo 222 do CPP.Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

requisite-se na forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário 

público, expeça-se o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) 

testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.Intimem-se 

o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010137-27.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010137-27.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: VALTEIR ALVES DOS SANTOS 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Com 

resolução do mérito->Extinção do Cumprimento de Sentença Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Analisando o 

feito, verifica-se que foi proferida sentença condenando a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e devolução dos valores 

comprovadamente pagos, com correção e juros (Id. 9933159). Certificado 

o trânsito em julgado (Id. 11863539), o feito foi convertido em Cumprimento 

de Sentença (Id. 11863596), em razão do requerimento da parte autora 

(Id.11697863). Fora juntado aos autos pela executada o comprovante do 

cumprimento da obrigação de fazer (Id. 12336000). Não tendo a 

executada realizado o pagamento devido no prazo legal, a exequente 

pugnou apresentou o valor do débito atualizado, com a incidência da multa 

do art. 523, §1º do CPC, equivalente a R$ 3.650,38 (três mil seiscentos e 

cinquenta reais e trinta e oito centavos) (Id. 12340763). No movimento de 

Id. 12857557, a executada peticionou juntando comprovante de pagamento 

da obrigação, depósito judicial no valor de R$ 4.280,48 (quatro mil 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) (Id. 12857563), bem 

como pugnando pela extinção do feito, com fulcro no art. 487, III, b do CPC. 

Manifestou-se a exequente (Id. 12878228), concordando com o valor 

depositado pela executada, requerendo a transferência da quantia para 

conta indicada por sua patrona, conforme procuração para levantamento 

de alvará (Id. 12878329). DISPOSITIVO Diante do exposto, tendo já 

comprovado o cumprimento total da obrigação imposta na sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o presente processo. Sem custas e honorários, nos termo do art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Ademais, expeça-se alvará para transferência do valor 

depositado, conforme indicado pela exequente (Id. 12878228). Expirado o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 05 de 

junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 4398-79.2017.811.0044

 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: José Flavio de Souza, Naide Nei Pereira de Souza, José 

Christovão de Souza, Paulo Luiz Camilo, Elizabete Maria de Souza Camilo, 

Espólio de Antonio Laercio de Souza, Vanda Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laerte Silvério - OAB:97.410/SP, 

Marcos Vinicius Silvério - OAB:16319, Vanuza Marcon Matheus 

Silverio - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4398-79.2017.811.0044 (Código 84344)

Vistos.

Tendo e vista a convocação de todos os servidores lotadas na 1ª e 2ª 

Varas, nos dias 06 e 07 de junho de 2018 e dos assessores de 

magistrados no dia 08 de junho de 2018, na Escola dos Servidores do 

TJMT, onde receberão treinamento para manuseio das ferramentas 

disponíveis no PJE, conforme Portaria n.º 035/2018-CA, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 28/08/2018, às 18:30h.

Intime-se.

Ciência ao ilustre representante do Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 25 de maio de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28548 Nr: 1545-44.2010.811.0044

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(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 de folhas 116. 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 aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, 

fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27762 Nr: 755-60.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(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 de folhas 118. 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 aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, 

fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51124 Nr: 310-37.2013.811.0044

 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: LAN-M, Maria Aparecida Pontes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedrinho Jose Avanci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRINHO JOSE AVANCI, Filiação: 

Ramugas Lucianette Avanci e Luiz Avanci Filho, 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 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 11 de julho de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52332 Nr: 1532-40.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBA-M, HdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOMINGOS SAMPAIO ALMEIDA, Cpf: 

04606187336, Rg: 2.698.070, Filiação: Maria da Conceição Sampaio 

Almeida e Manoel Nunes de Almeida, data de nascimento: 25/04/1988, 

brasileiro(a), natural de Esperantina-PI, solteiro(a), coletor de dados b. 

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$ 548,66 (Quinhentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 11 de julho de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28283 Nr: 1278-72.2010.811.0044

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(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 de folhas 170. 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 aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, 

fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1272 Nr: 741-96.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

596,28 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 155/158. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 393,53 (trezentos e noventa e 

três reais e cinquenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 202,75 (duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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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 aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 87567 Nr: 1267-62.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claudia Grin, Toca Termoplasricos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RADAELLI - 

OAB:64229/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-63.2018.8.11.0044

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:

TIAGO WEISS WOLTMANN (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

MT0019722A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/10/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GLELCIO PENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/10/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GLEICY JESUS DE JESUS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/10/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

04/10/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

04/10/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 
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pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000461-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO)

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO CANEDO SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: THAINA LOULA - MT24728/O-O, 

JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, da audiência de conciliação 

designada para o dia: 04/10/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENEROSA ASEVEDO NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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: 1000473-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDIANE DA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/10/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/10/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESSON BALBINO DOS SANTOS (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-63.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAILA CRISTINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37324 Nr: 547-76.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY DUTRA DE SOUZA PINTO, CGPG, CECILIA 

MIQUELON THOME, JLT, FMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para se manifestar 

acerca da certidão encartada às fls. 261, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30807 Nr: 1738-30.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO KORBES, RONI NOVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(s) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 1.112,73(um mil cento e doze reais e setenta e três centavos), 

cálculo de fls. 158, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena 

de expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos 

valores junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84995 Nr: 2178-74.2017.811.0023

 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: ADSO, MNBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62466 Nr: 2452-14.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY MÁRCIO BRIZZI TRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar os advogados da parte autora para que que 

manifestem acerca do conteúdo de fls. 110, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70394 Nr: 3609-51.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para no prazo de lei se 

manifeste quanto aos termos da certidão de fls. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77315 Nr: 868-67.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMICIO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de penhora/avaliação/intimação, com posterior 

remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 747-68.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC/ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PINTO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, do despacho a seguir 

transcrito: Defiro o pedido de fl. 21. Suspendo o curso da execução, nos 

termos do que dispõe o art. 921 do Código de Processo Civil. Remetam-se 

os autos ao arquivo provisório, sem prejuízo de desarquivamento a 

qualquer tempo a pedido da parte interessada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89121 Nr: 769-29.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSENY CARVALHO DE SOUSA, RAQUEL RIBEIRO 

DOS SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado requerente da decisão a seguir 

transcrita: uida-se de pedido de liberdade provisória aviado pelo advogado 

Dr. Fabiane Lemos Melo, em favor de JOSENY CARVALHO DE SOUSA e 

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA.É o relato do 

essencial.Fundamento e decido.Pois bem. Examinando os autos verifico 

que o presente pleito está prejudicado, ante a perda superveniente do seu 

objeto, em razão da prolação de decisão nos Autos do Auto de Prisão em 

Flagrante – código 89120, no qual foi concedida liberdade provisória ao 

indiciado, mediante o cumprimento de medidas cautelares previstas no 

artigo 319 do Código de Processo Penal.Desta feita, considerando que o 

pleito de liberdade provisória foi alcançado nos Autos – código 89120, 

julgo prejudicado o presente pedido, ante a perda superveniente do seu 

objeto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73407 Nr: 1890-97.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA VIEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88988 Nr: 681-88.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora para efetuar o 

pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88682 Nr: 468-82.2018.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO 

DO VALE DO PEIXOTO/MT CISVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte embargada para que se 

manfeste quanto aos embargos à execução, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40382 Nr: 996-97.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. VIEIRA, MANOEL GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHÃES VIEIRA - OAB:19973-O

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40434 Nr: 1048-93.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 1060-10.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALMEIDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802 SP

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40524 Nr: 1139-86.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ODIR ROBERTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40978 Nr: 1594-51.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43633 Nr: 1800-31.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43804 Nr: 1971-85.2011.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE CASTRO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63243 Nr: 277-13.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONINHO RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 
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do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63351 Nr: 385-42.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CAVALHEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO GELINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 1333-81.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ERONILDA INHAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 1435-06.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVFA, ELZI GOMES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 1831-80.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO YUDI TSURUKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O, ALEXSANDRO MANHAGUANHA - OAB:6857

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64699 Nr: 1905-37.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER PIRES SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64877 Nr: 2108-96.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - 

OAB:242838

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64924 Nr: 2159-10.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGP, LGPB, APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - OAB:3114, 

ARIENE FRANCIANY DE ABREU - OAB:17828/B, FABIO LUCIO DA SILVA 

- OAB:16154-A, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - OAB:8011

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65980 Nr: 3279-88.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENINA DE CASTRO SILVEIRA 

(PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL) - OAB:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66130 Nr: 31-80.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICIONIDES FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67269 Nr: 1104-87.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE IANOWSKI ERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68303 Nr: 1941-45.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONINHO RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68374 Nr: 1998-63.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70091 Nr: 3399-97.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GONÇALVES TORRES, EDI EMERSON 

MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70112 Nr: 3410-29.2014.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72013 Nr: 992-84.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIANE MARIA PEREIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73431 Nr: 1914-28.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO CORREA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74374 Nr: 2521-41.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PATRICIA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033
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 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74375 Nr: 2522-26.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PATRICIA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 2781-21.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75021 Nr: 2953-60.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, QUEBIO DA SIVA ALVES - OAB:23544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76325 Nr: 169-76.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 630-48.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA RAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77173 Nr: 784-66.2016.811.0023

 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): MADALENA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77194 Nr: 798-50.2016.811.0023

 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): Valdir Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40148 Nr: 760-48.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO JUNIOR GOMES DA SILVA, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 681-69.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - 

OAB:242838

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39997 Nr: 607-15.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. VIEIRA, MANOEL GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHÃES VIEIRA - OAB:19973-O

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39021 Nr: 2218-37.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJACI RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38776 Nr: 1973-26.2009.811.0023

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MOCHEWITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B/MT

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 784-13.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VIANA VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38581 Nr: 1775-86.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38026 Nr: 1253-59.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37647 Nr: 859-52.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37354 Nr: 525-18.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CONCEIÇÃO IAGUELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 
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adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 506-12.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37234 Nr: 458-53.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, VALDIRENE APARECIDA FAGUNDES, JUCIANE 

RODRIGUES FIGUEIREDO, J. R. FIGUEIREDO - ME, CESAR LUIZ CAOVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Marcos Rogério 

Lima Pinto e Silva - OAB:10.205/MT

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 2532-17.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. VIEIRA, MANOEL GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHÃES VIEIRA - OAB:19973-O

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36049 Nr: 2292-28.2008.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SOARES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34306 Nr: 641-58.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33580 Nr: 2686-69.2007.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT, CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER HELLER, 

IVO SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, MULTIAGIL CONSTRUTORA 

LTDA, RR ESTEVES ENGENHARIA ME, ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS, 

RENATO RAMOS ESTEVES, PAULO SÉRGIO MISSASSE, JHONATAM 

CARLOT BORGES DOS SANTOS, EDIVALDO RIBEIRO GOMES, VANILZA 

RIBEIRO CHAGAS, LEOCEDIA TERESINHA BEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - 

OAB:6170-B OAM/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649-MT

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 1386-72.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA FERREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ANDRE OVELAR - OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29450 Nr: 1085-28.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C CANTARELLA ME, CARMEN NELI BACKES 

CANTARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 
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OAB:8011

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 27070 Nr: 1570-62.2006.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ARCANJO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26954 Nr: 1507-37.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRONILA ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26910 Nr: 1463-18.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZEMIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26868 Nr: 1520-36.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVO SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26560 Nr: 1222-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26558 Nr: 1220-74.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENEDINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 4439 Nr: 913-33.2000.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: L. TEREZINHA BEE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA 

- OAB:212

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69989 Nr: 3329-80.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ DALL ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.2725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69464 Nr: 2931-36.2014.811.0023
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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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NORTE DE MATO GROSSO - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86521 Nr: 3284-71.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DO CARMO NOBRE - COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Paulo Moreli 663531-8984 66999152600

Devolver em: Data Carga: 23/03/2018 13:26:56

Código: 86521 Número Único: 3284-71.2017.811.0023 Procedimento 

Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de

 Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 11885 Nr: 1102-98.2006.811.0023

 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: GENILDA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DUARTE MARINHO, JOSIENE RIBEIRO 

MARINHO, JOSILENE RIBEIRO MARINHO, JOSIEL RIBEIRO MARINHO, ANA 

CLAUDIA CORDEIRO MARINHO NEPONUCENO, JOSIAS IGOR FERREIRA 

MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562, RUY 

BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Nilson Allan Rodrigues Portela 3575-1359 9987-0920

Devolver em: Data Carga: 11/06/2018 16:17:39

C ó d i g o :  1 1 8 8 5  N ú m e r o  Ú n i c o :  1 1 0 2 - 9 8 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 2 3  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80392 Nr: 2713-37.2016.811.0023

 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: HELENA MARIANO GRANDO, FAGNER GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Mikaeli Fonsêca de Souza 66-3541-2833

Devolver em: Data Carga: 09/03/2018 18:15:12

C ó d i g o :  8 0 3 9 2  N ú m e r o  Ú n i c o :  2 7 1 3 - 3 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 2 3  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61159 Nr: 1022-27.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME RUVENI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Emiliana Borges França (66)3575-1744 (66)9977-1870

Devolver em: Data Carga: 19/06/2018 16:35:10

Código:61159 Número Único: 1022-27.2012.811.0023 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença-

>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89822 Nr: 1180-72.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIDE OLIVEIRA SILVA, RICARDO 

MARQUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Cristiani Rebelatto Rossetti 996487303

Devolver em: Data Carga: 07/03/2018 14:59:25

Código: 78451 Número Único: 1534-68.2016.811.0023 Alimentos - Lei 

Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por Outros

 Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78451 Nr: 1534-68.2016.811.0023

 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: ART
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Cristiani Rebelatto Rossetti 996487303

Devolver em: Data Carga: 07/03/2018 14:59:25

Código: 78451 Número Único: 1534-68.2016.811.0023 Alimentos - Lei 

Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por Outros

 Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77870 Nr: 1196-94.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI DE MORAES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

Advogado: Cezar Calinoski Junior 3575 1287 9722 0707

Devolver em: Data Carga: 04/04/2018 13:53:04

Código:77870 Número Único: 1196-94.2016.811.0023 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO

 CRIMINAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78329 Nr: 1455-89.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR SOUSA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79471 Nr: 2147-88.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80035 Nr: 2494-24.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIMAR RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 2656-19.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIMAR DA SILVA ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82334 Nr: 411-98.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8.184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82812 Nr: 753-12.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GARBULHA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA DE CAMARGO MARTINS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELARMINA DE SOUZA - 

OAB:2494, Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85457 Nr: 2491-35.2017.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87411 Nr: 3890-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87737 Nr: 4126-51.2017.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87785 Nr: 4162-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87818 Nr: 4188-91.2017.811.0023

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87819 Nr: 4189-76.2017.811.0023

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87830 Nr: 4197-53.2017.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 4267-70.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANCOSO, DEISE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87994 Nr: 4303-15.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA PINHEIRO, THIAGO LIMA 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75674 Nr: 3393-56.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CESAR SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 561,86(quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e seis 

centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 561,86(quinhentos e sessenta e 

um reais e oitenta e seis centavos) – Valor total das custas processuais 

R$ 1.123,72(um mil cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos), 

cálculo de fls. 94, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena 

de expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos 

valores junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-56.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010409-56.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SERGIO DA SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A Senhor(a): AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA 

RECLAMADA, para manifestação acerca do cálculo a ser apresentado 

pela Contadora Judicial, no prazo de 10 dias. Despacho/Decisão: Vistos 

em correição. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos. Visando evitar futura alegação de nulidade processual, 

remetam-se os autos á Contadora Judicial para atualização do débito, 

levando-se em considerando data da intimação da parte promovida para 

cumprimento da sentença, sob pena de aplicação de multa (art. 523, do 

CPC). Após, intimem-se as partes para manifestação acerca do cálculo a 

ser apresentado pela Contadora Judicial, no prazo de 10 dias. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Observações: XXXX. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de julho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-56.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010409-56.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SERGIO DA SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A Senhor(a): ARLON DE SOUZA PORTO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO RECLAMANTE, para 

manifestação acerca do cálculo a ser apresentado pela Contadora 

Judicial, no prazo de 10 dias. Despacho/Decisão: Vistos em correição. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. 

Visando evitar futura alegação de nulidade processual, remetam-se os 

autos á Contadora Judicial para atualização do débito, levando-se em 

considerando data da intimação da parte promovida para cumprimento da 

sentença, sob pena de aplicação de multa (art. 523, do CPC). Após, 

intimem-se as partes para manifestação acerca do cálculo a ser 

apresentado pela Contadora Judicial, no prazo de 10 dias. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Observações: XXXX. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de julho de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-56.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010409-56.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SERGIO DA SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A Senhor(a): AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA 

RECLAMADA, para manifestação acerca do cálculo a ser apresentado 

pela Contadora Judicial, no prazo de 10 dias. Despacho/Decisão: Vistos 

em correição. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos. Visando evitar futura alegação de nulidade processual, 

remetam-se os autos á Contadora Judicial para atualização do débito, 

levando-se em considerando data da intimação da parte promovida para 

cumprimento da sentença, sob pena de aplicação de multa (art. 523, do 

CPC). Após, intimem-se as partes para manifestação acerca do cálculo a 

ser apresentado pela Contadora Judicial, no prazo de 10 dias. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Observações: XXXX. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de julho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-56.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010409-56.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SERGIO DA SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A Senhor(a): ARLON DE SOUZA PORTO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO RECLAMANTE, para 

manifestação acerca do cálculo a ser apresentado pela Contadora 

Judicial, no prazo de 10 dias. Despacho/Decisão: Vistos em correição. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. 

Visando evitar futura alegação de nulidade processual, remetam-se os 

autos á Contadora Judicial para atualização do débito, levando-se em 

considerando data da intimação da parte promovida para cumprimento da 

sentença, sob pena de aplicação de multa (art. 523, do CPC). Após, 

intimem-se as partes para manifestação acerca do cálculo a ser 

apresentado pela Contadora Judicial, no prazo de 10 dias. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Observações: XXXX. PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de julho de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 66/2018-DF

 O Dr. Leonardo Araujo Costa Tumiati, MM. Juiz de Direito e Diretor em 

Substituição Legal do Foro desta Cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei, etc...

 RESOLVE

 I- Retificar a Portaria 63/2018-DF, de 28 de junho de 2018, que designou a 

servidora Gracilene Martins Batista de Assis, Auxiliar Judiciária, matrícula 

11877, Gestora Judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal para que 

onde se lê: Gestora Judici al leia-se: Gestora Judiciária Substituta.

 II- Esta Portaria entra em vigor a partir da sua Publicação.

 III- P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos-Departamento de Controle e Informação do Tribunal de 

Justiç a.

 Pontes e Lacerda, 11 de Julho de 2018.

 Leonardo Araujo Costa Tumiati

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituta Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89479 Nr: 1318-11.2014.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 Intimação da parte ré, da audiência redesignada: "Redesigno a audiência 

de interrogatório do Requerido para o dia 20/7/2018 às 16h00".Intime-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAMAZIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000725-23.2018.8.11.0013. AUTOR: 

DAMAZIA TEIXEIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas a serem produzidas. Cumpra-se. , 10 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CASSIANA DE JESUS CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1000638-67.2018.8.11.0013 CE R T I D Ã O Certifico, que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a 

parte autora, para caso queira apresente a impugnação à contestação. 

Pontes e Lacerda/MT, 4 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000150-71.2018.8.11.0059

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:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000150-71.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO - ME Vistos. Diante da desistência do 

pedido (ID n. 13780213), julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII. P. R. I. , 11 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001186-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1001186-92.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação, foi apresentada tempestivamente. Nesse sentido, impulsiono 

o presente feito com o fim de intimar a parte autora, para que apresente, 

caso haja interesse, impugnação à contestação. Pontes e Lacerda/MT, 11 

de julho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 5580-77.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Aparecida da Silva Ostemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Maria G. Dalbem, Wanderley Vitorino 

da Silva, Associação Congregação de Santa Catarina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - OAB:, 

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI MARTINS - OAB:109373, Livia 
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Comar da Silva - OAB:7650-B, Marionely Araújo Veigas - 

OAB:2.684-MT, Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45898 Nr: 2533-32.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticínios Conquista Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Miguel Correa - 

OAB:9.762-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Ao exequente para prosseguimento.

 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

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135888 Nr: 1884-52.2017.811.0013

 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: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18776, ANDRESSA ARMELIN - OAB:57439, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 3915-55.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Defiro o requerido. Fls.103.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46980 Nr: 3639-29.2008.811.0013

 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: Jaeder Batista Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osair Bezerra de Oliveira, Alfeu Correa de 

Sousa, Rio Pardo Agroflorestal S/A, Pedro Martiniano Neto, Antonio Carlos 

da Silva, Oito Exportação e Importação de Cerais e Defensivos Agrícpolas 

Ltda., Franco Fabril Alimentos Ltda, Ivo Vignardi, Novaflex Embalagens 

Limitada, Diderot Arruda Anz, Secular Industria e Comercio de Carnes 

Ltda, Roberto Lello, Andre Luiz Gonalves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael de Freitas Arantes - 

OAB:MT11.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:15877

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82293 Nr: 4559-61.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos Ltda, Danilo de Amo 

Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Ao exequente acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134253 Nr: 1038-35.2017.811.0013

 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: JGPDS, Ivonete Carvalho de Souza, SGNS, SUZIMARA 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora a dar andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92737 Nr: 4033-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunir da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 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: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Ao exequente para que se manifeste acerca da impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 4504-81.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C DOS SANTOS ARMARINHOS, José Carlos 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974

 Venham os cálculos atualizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81182 Nr: 3356-64.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Colares de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Gosso - OAB:

 S E N T E N Ç A

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 o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58730 Nr: 4296-97.2010.811.0013

 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: Marly Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Ao exequente para proseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125771 Nr: 6141-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de Ref. 48, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 2760-80.2012.811.0013

 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): Luiz Carlos Dan - ME., Luiz Carlos Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens à 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17812 Nr: 1794-35.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valter de Oliveira, Cindya Izabelle 

Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA EMILIA BIASUTTI 

DE OLIVEIRA - OAB:24504/O, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 Às partes para que se manifestem acerca dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80632 Nr: 2757-28.2012.811.0013

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenes - 

OAB:6.611/MS

 Certifique o Cartório o trânsito em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87820 Nr: 5539-71.2013.811.0013

 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: Alethea Assunção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Diante da inércia do executado, ao exequente para dar prosseguimento 

apresentando os calculos atualizados e o nº do CPF do executado na 

mesma petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6488 Nr: 260-61.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maurício Felisberto da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral Comodoro, Romualdo de 
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Andrade Kelm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200, Marcelo Beduschi - OAB:MT/10.879-A

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83098 Nr: 479-20.2013.811.0013

 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): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO, NELI NUNES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Acolho so embargos vez que tempestivos e os acolho diante do evidente 

erro material e torno sem efeito a decisão de extinção do feito.

Ao exequente para prosseguimento,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88852 Nr: 758-69.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Rec. Nat. 

Ren. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Suspenda-se o presente feito até o julgamento do Proc. Cód125742.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149434 Nr: 7616-14.2017.811.0013

 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): Gilberto Morales Informática, Gilberto Morales, 

Gilmar Morales, Marcelina Alves Pacheco, CELMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84853 Nr: 2388-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Vicente Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vale de São Domingos/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BITENCOURT - 

OAB:OAB/MT24.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA RETIRAR OS 

DOCUMENTOS ORIGINAIS, HAJA VISTA QUE OS AUTOS ENCONTRA-SE 

DESARQUIVADO, CONFORME REQUERIDO FLS. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140696 Nr: 3965-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ANUNCIAÇÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690, Edilaine Aparecida Soares - OAB:

 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.: 60167 Nr: 509-26.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Cruz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que os autos se encontram 

desarquivados, portando intimo a parte autora para dar andamento no 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165347 Nr: 2856-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS REZENDE FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 20, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126928 Nr: 6698-44.2016.811.0013

 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: GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Prescreve o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil: “Art. 139: O 

juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária”.

Tal dispositivo amplia os poderes do juiz, buscando dar efetividade a 

medida, garantindo o resultado buscado pelo exequente. Assim, a lei 

estabelece que compete ao juiz, na qualidade de presidente do processo, 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Dessa forma, a nova lei processual civil adotou o padrão da atipicidade 

das medidas executivas também para as obrigações de pagar, 

autorizando ao juiz, na condução do processo, adotar medidas coercitivas 
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para alcançar o resultado objetivado na ação executiva.

Tais medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, havendo 

indícios que os devedores usam a blindagem patrimonial para negar o 

direito de crédito ao exequente. Ora, não se pode admitir que um devedor 

contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios 

tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus 

credores.

 Ressalta-se, contudo, que as medidas escolhidas, todavia, deverão ser 

proporcional, devendo ser observada a regra da menor onerosidade ao 

devedor (art. 805 do Código de Processo Civil). Por fim, necessário 

observar que as medidas eleitas não poderão ofender os direitos e 

garantias assegurados na Constituição Federal. Por exemplo, inadmissível 

será a prisão civil por dívida.

Todavia, a gama de possibilidades que surgem, a fim de garantir a 

efetividade da execução, são inúmeras, podendo garantir que execuções 

não se protelem no tempo, nem que os devedores usem do próprio 

processo para evitar o pagamento da dívida.

 O Enunciado nº 48 do ENFAM analisa expressamente a possibilidade de 

imposição de medidas coercitivas para a efetivação da execução 

pecuniária. Diz o referido enunciado: “O art. 139, inciso IV, traduz um 

poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para 

garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do 

cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em 

títulos”.

O caso tratado nos autos se insere dentre as hipóteses em que é cabível 

a aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque 

o processo tramita desde há muito tempo, com penhoras on-line 

infrutíferas, e inercia do devedor em saldar suas dívidas. Todas as 

medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que o executado não 

paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz proposta de acordo e 

sequer cumpre de forma adequada as ordens judiciais, frustrando a 

execução.

Se os executados não tem como solver a presente dívida, também não 

recursos para viagens internacionais, ou para manter um veículo, ou 

mesmo manter um cartão de crédito. Se porém, mantiver tais atividades, 

poderá quitar a dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se 

mostrar efetiva.

Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente 

execução, determino:

01 - SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação do executado, até o 

pagamento da presente dívida.

02 – APREENSÃO do passaporte do executado até o pagamento da 

presente dívida.

03 - Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito e à Superintendência 

da Polícia Federal para apreensão dos passaportes, com cópias da 

presente decisão.

04 - Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito do 

executado até o pagamento da presente dívida. Oficie-se às empresas 

operadoras de cartão de crédito Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard, 

para cancelar os cartões do executado, com cópia da presente decisão.

05 - Por derradeiro, diante da ausência de bens penhoráveis, 

SUSPENDA-SE o presente feito, nos termos do art.921 e §§ pelo prazo de 

1 ano.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147202 Nr: 6647-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA NUNES ONOFRE - 

OAB:23519/O, Núcleo de Pratica da Unemat - OAB:, NUCLEO DE 

PRÁTICA JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Redesigno para o dia 21/08/2018 às 14HS. Intimem-se as partes e 

terstemunhas por mandado. Ciência à Defensoria Pública e UNEMAT - 

Núcleo de Práticas Jurídicas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119593 Nr: 3424-72.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHOS CONSULTORIA LTDA, MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante da ausência de intimação do requerido através de seu advogado 

(Ref.90)retiro a audiência de pauta para evitar qualqur alegação de 

nuldiade e redesigno para o próximo dia 21 de agosto de 2018 às 13hs. 

Intimem-se os requeridos pessoalmente e os advogados por via eletrÔnica 

ou DJE(Ref.90).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61222 Nr: 1562-42.2011.811.0013

 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: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Sauer de 

Arruda - OAB:102907

 Intime-se a Sra. Perita para que se manifeste acerca de fls.356/357

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85900 Nr: 3518-25.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Cumpra-se integralmente fls.79/80, principalmente item 09

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89015 Nr: 897-21.2014.811.0013

 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: Leni Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Abreu Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Conheço dos embargos vez que tempestivos e os acolho diante da 

contradiçâo, vez que a pretensão fora julgada procedente cabendo ao 

requerido a condenação por honorários sucumbenciasi e custas na forma 

prevista na sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 16776 Nr: 756-85.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO B. AFONSO, Sebastião Bronski 

Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026/MT

 Conheço dos embargos vez que tempestivos e os acolho para determinar 
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a suspensão com base no parcelamento e não nos termos do art.40 da 

FEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152807 Nr: 9335-31.2017.811.0013

 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: VERA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para dar andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154486 Nr: 10166-79.2017.811.0013

 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: ELCIDIO JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora a dar andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 7997-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Patrick de Queiroz, Alex Tony Ferreira de 

Queiroz, Viviane Keller de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 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.: 61099 Nr: 1438-59.2011.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Nova Conquista Ltda ME, Joaquim 

Luiz da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11876-A, Ariane Mirelle Nunes - OAB:14647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111083 Nr: 541-55.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHTS, Eliana Freitas Teixeira Scatolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntada nos autos conforme Ref. 66 é 

tempestivo, sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001275-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RIBEIRO NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001275-18.2018.8.11.0013. 

IMPETRANTE: ELIANE RIBEIRO NUNES. IMPETRADO: ALCINO VITOR 

BRAGA. Vistos. De proêmio, vislumbro que o i. causídico subscritor da 

petição inicial, Dr. Marcelo Machado de Oliveira, encontra-se com a 

inscrição suspensa (“vide” doc. anexo). Trata-se, inclusive, de fato 

noticiado à Diretoria do Foro desta Comarca (“vide” doc. anexo). Pois bem. 

O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 103 que: “a parte será 

representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil”. Por esta razão, a inobservância do comando legal 

reporta ao texto da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que disciplina em 

seu art. 4º, parágrafo único, o seguinte: “são também nulos os atos 

praticados por advogado impedido – no âmbito do impedimento – 

suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com 

a advocacia”. Nesta toada, infere-se a existência de impedimento legal 

para o exercício de mandato ao profissional a quem for aplicada a sanção 

disciplinar de suspensão, “ex vi” do art. 42 do Estatuto da Advocacia. Com 

efeito, a falta de capacidade postulatória torna nulo os atos processuais 

praticados, devendo a parte autora ser intimada, na pessoa dos demais 

advogados que lhe representa nos autos (Dr. Alan Vitor Braga e Wanessa 

Morais Santos), via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, ratificar todos 

os termos da inicial, sob pena de extinção do processo (NCPC, art. 76, 

§1º, I, c.c. art. 485, inciso X). Após o decurso do prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de julho de 2018. Leonardo 

de Araújo Costa Tumiati Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 9890-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARCAL ME, Maria Luzia 

Marçal, Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Por equívoco, ao protocolar a indisponibilidade de valores, via sistema 

BacenJud 2.0., foi inserido o número dos autos 252-88.2017.811.0013, na 

qual são partes o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Moisés 

Henrique Rodrigues, quando o correto seria ter incluído o número dos 

presentes autos (nº 9890-48.2017.811.0013).

Portanto, OFICIE-SE ao departamento da conta única do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso noticiando tal fato, bem como para que 

promova a vinculação dos valores penhorados via sistema BanceJud 2.0 

(ref. 26) aos autos nº 9890-48.2017.811.0013. APÓS, EXPEÇA-SE alvará 

de levantamento, observando-se os dados bancários de ref. 49.

Ademais disso, INDEFIRO o pedido de pesquisa de veículos por meio do 

Renajud (ref. 49), uma vez que tal pleito já foi deferido (ref. 26).
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Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164638 Nr: 2450-64.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS, JODS, FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Vistos.

Pelo que dispõe o art. 272, §§ 2º e 4º, do CPC, DEFIRO os pedidos de fl. 

115. Assim, RESTITUO o prazo de 05 (cinco) dias para que apresente o rol 

de testemunhas.

Ademais, PROCEDA-SE a secretaria com a correção dos dados da 

Causídica, para que conste corretamente seu nome no Sistema Apolo, 

conforme instrumento procuratório anexado à fl. 77.

CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165085 Nr: 2732-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 53/97 (ref. 32) é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, para apresentação de impugnação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112288 Nr: 987-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.S. dos Santos-ME, Ricardo Cosme Silva 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 178 

(ref. 107), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 3295-04.2015.811.0013

 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: NAIR APARECIDA CAMPOS

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83756 Nr: 1193-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT, Vlamir Marcos Grespam Junior - OAB:9.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE do despacho de fl.197 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 3212-03.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63384 Nr: 3724-10.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineth Glória do Espirito Santo Vital de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Gomes de Freitas - 

OAB:18613-MT

 Autos do processo nº. 3724-10.2011.811.0013

Cód. nº. 63384

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela UNIÃO (FAZENDA 

NACIONAL) em desfavor JUCINETH GLÓRIA DO ESPIRITO SANTO VITAL 

DE CARVALHO.

Compulsando os autos verifico que a executada realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente na fl. 35.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a executada ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento) do crédito 

exequendo.

 DETERMINO a expedição de declaração de anuência para que a 

interessada requeira o cancelamento do registro do protesto, conforme 

prescreve o art. 26, § 4º, da Lei n° 9.492, de 10 de setembro de 1997.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171075 Nr: 5238-51.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a defesa para apresentar as 

contrarrazões do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156227 Nr: 10913-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judit Faria de Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13752

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando que a missiva foi 

aditada para inquirição das testemunhas de defesa e a Secretaria não 

expediu mandados de intimação, DESIGNO audiência em continuação para 

20 de setembro de 2018, às 14:00, com expedição imediata de mandados 

para cumprimento. II. Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando a nova 

data. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110511 Nr: 253-10.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gordiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042

 Certifico e dou fé que, nesta data encaminho para publicação no DJE, 

objetivando a intimação do advogado, quanto ao teor do despacho: 

"Intime-se, ainda, o douto advogado para demonstrar nos autos a 

comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do Código 

de Processo Civil".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JERFFESON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-24.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MEGARON VALTER DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executado (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: 1000054-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA BORGES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente e promovida do inteiro teor da sentença "I – 

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos. II – Posto isto acolho 

os Embargos Declaratórios para CONDENAR a promovida a restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.863,52 

(um mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), 

sem prejuízo de futuras atualizações. III – Confirma a tutela antecipada já 

deferida, para DETERMINAR à promovida a suspensão dos descontos 

realizados pela instituição financeira em sua conta corrente. IV – Intime-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000782-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PERES BARRANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes do inteiro teor, do despacho, que segue: Vistos. O 

jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da 

cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como 

objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 
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autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. 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 pretendida para determinar aos réus que 

providenciem, imediatamente, cirurgia (serviço de joelho), bem como 

outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com o profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$500,00 por dia, até o montante de R$15.000,00 (cinco mil reais). Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000782-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PERES BARRANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes do inteiro teor do despacho, que segue: Vistos. O 

jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da 

cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como 

objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. 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 pretendida para determinar aos réus que 

providenciem, imediatamente, cirurgia (serviço de joelho), bem como 

outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com o profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$500,00 por dia, até o montante de R$15.000,00 (cinco mil reais). Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS COND.AUT. DE VEIC.ROD. DE PONTES E LACERD 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000614-73.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADILSON DE OLIVEIRA 

SOUZA REQUERIDO: SINDICATO DOS COND.AUT. DE VEIC.ROD. DE 

PONTES E LACERD Vistos em sentença. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no art. 38 in fine da Lei n.º 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inexistindo preliminares arguidas, passo a questão do 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. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). In casu, o requerente declara que “é taxista regularmente 

filiado ao sindicato requerido desde a data de 22 de janeiro de 2016... que 

mesmo estando regularmente filiado e quite com suas contribuições 

sindicais o requerente foi surpreendido na data de 16 de agosto do 

corrente ano pelo requerido com um comunicado de afastamento e 

desfiliação, sob alegações de que em face de divergências entre o mesmo 

e outro afiliado a diretoria decidiu sobre o seu afastamento, ficando 

impedido de exercer suas funções de motorista de taxi... o sindicato ainda 

recolheu a carteira profissional do requerente, cuja validade vai até 22 de 

janeiro de 2021, na tentativa de impedi-lo de continuar a trabalhar como 

taxista, alegando que o mesmo não possui filiação com a entidade 

requerida, e que em consequência disso a prefeitura deste município será 

notificada para suspender o seu alvará”. A pretensão deduzida na inicial 

consiste em que o autor não seja desfiliado do Sindicato dos taxistas, 

requerendo a ‘devolução da carteira profissional’, e ainda que não seja 

impedido de exercer a atividade de taxista. Tenho comigo que razão 

assiste a parte Reclamada, pois restou-se demonstrado nos autos, que na 

realidade o autor jamais foi filiado ao sindicato conforme alega na inicial, 

que nunca contribuiu, de forma que exerceu a atividade profissional 

temporariamente única e exclusivamente por força de contrato de locação 

com o Sr. Sinésio real proprietário do Ponto nº 15. Em contestação o 

requerido asseverou que “cada ponto tem um “proprietário” ou, na melhor 

técnica jurídica, concessionário ou permissionário ... que o Promovente 

nunca teve ou foi proprietário de um ponto de taxi. Para exercer a 

profissão de taxista “alugou” mediante contrato escrito o ponto de número 

15, pertencente ao Sr. SINÉSIO CORREIA DA SILVA ... o promovido e o Sr. 

Sinésio ficaram “brigando” (discutindo) o contrato celebrado, que culminou 

com a devolução (pagamento de R$2.000,00) de parte do valor pago pelo 

uso por três anos do ponto de taxi. Com este pagamento, foi posto um 

ponto final no contrato verbal celebrado entre as partes ... o Ponto 15 

voltou a ser explorado por seu proprietário. Assim, o Promovente teve uma 
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ligação com o Promovido (Sindicato), somente de 19 de setembro de 2015 

a , quando locava o Ponto de Taxi e o explorava até 21 de julho de 2016. 

... Independentemente de qual seja o adesivo que o Promovido esteja 

utilizando, seja o 15 ou o 24, estará utilizado em desconformidade com a 

lei. Se for o do Ponto 15, estará utilizando um segundo veículo para o 

mesmo ponto, sendo fato verdadeiro que não tenha qualquer autorização 

do proprietário para tanto. Já se for o do Ponto 24, estará utilizando-se de 

um ponto inexistente, ainda não existente por falta de população e 

autorização legal para a criação do mesmo. De qualquer maneira o 

Promovido agirá irregularmente e ilegalmente”. Em impugnação o autor 

menciona que a população desta Comarca é suficiente para que hajam 24 

pontos (veículos) de taxi. Confessa que “É verdade que o impugnante 

locava o ponto de táxi do senhor Sinésio, como mencionado na 

contestação, contudo, o que motivou a desfiliação do requerente, bem 

como o recolhimento de sua carteira profissional não foram os supostos 

desentendimentos entre as partes, mas sim o fato de o impugnante ter 

decidido ir à busca de um alvará e ser proprietário do seu próprio ponto de 

táxi”. Ressaltando ainda que “sempre foi filiado ao sindicato, prova disso é 

a carteira profissional com validade até o ano de 2021, acostada a inicial”. 

A doutrina reconhece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, logo, 

em se tratando de relações entre particulares, no caso, a associação e o 

requerente/associado há de se respeitar o direito ao contraditório e a 

ampla defesa, não sendo possível, a "expulsão" do associado sem que 

antes lhe seja oportunizada a defesa e o devido processo legal. Por 

derradeiro, no que tange aos pedidos do requerido em contestação 

quando ao recolhimento do alvará, entendo que se a Prefeitura concedeu 

alvará ao requerente para exercer sua atividade de taxista no ponto 15 ou 

24, indevidamente ou não, tal alvará é exercício da atividade estatal do 

Poder Executivo, não sendo cabível ao Poder Judiciário discutir a 

legalidade de tal ato administrativo, ainda mais em processo de terceiros, 

de relação provada. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

e diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e ainda, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o processo com resolução do mérito, de forma que 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ADILSON DE OLIVEIRA 

SOUZA em face do SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE 

VEICULOS RODOVIÁRIOS DE PONTES E LACERDA, TÃO SOMENTE PARA 

MANTÊ-LO NA ASSOCIAÇÃO, vez que seu afastamento violou o devido 

procvesso legal, ampla defesa e contraditório e reitero que a questão do 

alvará é de exclusividade do Poder Municipal, não sendo objeto desta lide.. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Não obstante os argumentos de que 

o mesmo não era associado serem absolutamente descabidos, vez que 

possuia carteira da associação e número, se tal alegação estapafúrdia 

persistir estaremos diante de fraude mediante falsificação de documento 

particular. Fato criminoso que teria sido perpetrado pelo representante 

maior da associação. Entrementes, diante da "confissão" urge encaminhar 

cópias dos autos e mídia da internet à Delagacia de Polícia para melhor 

apurar as circunstâncias descritas pelo próprio suposto autor do fato. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 8 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BARCELOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (REQUERIDO)

FRIGORIFICO VALE DO GUAPORE S/A (REQUERIDO)

DANILO DE AMO ARANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000538-49.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OSVALDO BARCELOS 

MARTINS REQUERIDO: FRIGORIFICO VALE DO GUAPORE S/A, ADERBAL 

LUIZ ARANTES JUNIOR, DANILO DE AMO ARANTES Vistos em sentença, 

Relatório dispensado, conforme artigo 38 in fine da Lei nº. 9.099/95. 

Consoante se verifica, a empresa-ré encontra-se em fase de recuperação 

judicial desde o ano de 2009, e de acordo com o artigo 8º “caput ” da Lei 

9099/95, não podem figurar como parte no Juizado a massa falida. 

Ademais, embora as pessoas de ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR e 

DANILO DE AMO ARANTES, tenham sidas cadastradas como requeridos 

no processo, consta na inicial que estes seriam representantes da 

empresa jurídica. Por tanto, o pedido de revelia aduzido na audiência 

conciliatória pelo não comparecimento dos mesmos, não prospera. No 

presente caso, a parte autora alega que a recuperação suspende o prazo 

prescricional, no entanto, a demanda deve ser proposta no juízo 

competente, qual seja, onde se processa a recuperação da empresa. 

Sendo assim, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, 

face a incompetência deste juízo o que faço com fundamento no art. 51, 

inciso IV da Lei 9099/95. Caso haja documentos originais depositados em 

cartório, autorizo a entrega a(o) autor(a). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 8 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000052-64.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - 

UNITINS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de Ação de Obrigação de fazer com pedido de indenização por danos 

morais e materiais, que LUZIA APARECIDA DOS SANTOS move em 

desfavor de UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS. Na 

audiência de conciliação, a parte Reclamada não compareceu apesar de 

devidamente intimada, ademais, até informou em manifestação nos autos 

de que não iria comparecer por se tratar de uma Autarquia, sendo 

necessário sua devida representação pela procuradoria do Tocantins. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Enunciado 

nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

(destaquei e negritei). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, 

o comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se 

de pessoa jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 
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regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, deve ser imposto 

os efeitos da revelia. Assim, DECRETO A REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA. No entanto, tenho que tais efeitos não podem ser absolutos. 

Isso quer dizer, em outras palavras, que a revelia do réu, por si só, não 

determina a vitória do autor, embora redunde em efetivo domínio de 

posição de inegável vantagem, visto que ele — autor — está dispensado 

de qualquer esforço para provar os fatos afirmados. Não obstante, é 

relativa a presunção emoldurada no artigo 344, porque não fica o juiz de 

mãos atadas, “à aceitação de fatos inverossímeis, notoriamente 

inverídicos ou incompatíveis com os próprios elementos ministrados pela 

inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa Moreira, O Novo Processo 

Civil Brasileiro, 27ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 97). A 

jurisprudência sobre essa questão abona a melhor doutrina. A 2ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no 

Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo ministro Og Fernandes, 

assentou que: “A caracterização de revelia não induz a uma presunção 

absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a 

análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas 

as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 

APELAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO SÃO ABSOLUTOS. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SOLICITAÇÃO DE FITAS DO 

CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA 

NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA 

DE GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em que pesem os argumentos 

da parte agravante, suas argumentações não merecem guarida legal. (...) . 

Cediço é que os efeitos da revelia não são absolutos, isto é, nem sempre 

quando o réu é revel os fatos articulados são considerados verdadeiros, 

uma vez que insta a necessidade da respectiva comprovação do que foi 

alegado. Não contestado o feito, a consequência processual é a 

configuração da revelia. A circunstância processual, no entanto, não 

provoca, forçosamente, o dever de o juiz acolher como verdadeiras as 

alegações do autor postas na inicial. Uma coisa é a revelia e outra, 

diversa, é o efeito que dela possa resultar. (...) (TJ-CE 

00241188320098060001 CE 0024118-83.2009.8.06.0001, Relator: JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito 

Privado, Data de Publicação: 14/03/2018) – grifei e negritei. Ademais, se a 

contestação for extemporânea, deverá ser determinado o seu 

desentranhamento dos autos; mas apenas da peça de defesa, e não de 

eventuais documentos, inclusive da procuração, que a acompanham. Os 

suportes de prova exibidos serão considerados pelo juiz antes de proferir 

a sentença. Ainda que revel, o demandado poderá impedir o julgamento 

antecipado, desde que ingresse no processo a tempo de requerer a 

produção de provas (artigo 349). Nesse sentido, bem pontuou, a 4ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no 

Recurso Especial 1.326.85-RS, com voto condutor do ministro Luis Felipe 

Salomão: “A caracterização da revelia não induz a uma presunção 

absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a 

análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas 

as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. In 

casu, verifico que há o instituto da PRESCRIÇÃO que pode ser 

reconhecido de oficio, assim, as provas produzidas no processo são 

suficientes para formar o convencimento do juízo, a fim de reconhecer a 

TOTAL IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na peça vestibular. Isto 

porque, conforme o próprio boletim apresentado pela autora demonstra 

que o período que compreendeu toda a graduação fora de 2008/2011, e 

que o citado ano de 2012 foi apenas época para colar grau. neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. PRAZO PRESCRICIONAL. 

ART. 27 DO CDC. I - A pretensão de reembolso de despesas não cobertas 

por plano de assistência à saúde prescreve em 5 anos, nos termos do art. 

27 do CDC. (TJ-MG - AC: 10040110095284001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 05/06/2013) – grifei/negritei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE 

IMPEDE PARTICIPAÇÃO DE ALUNA EM COLAÇÃO DE GRAU – DANO 

MORAL CONFIGURADO – PRAZO PRESCRICIONAL – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando-se de pedido de indenização por danos morais, o 

prazo prescricional incidente é o do art. 27 do CDC, que estabelece prazo 

prescricional de 05 anos a partir do evento danoso. (AI 59559/2014, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/08/2014, Publicado no DJE 19/08/2014) (TJ-MT - AI: 

00595591720148110000 59559/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/08/2014) – grifei/negritei Ademais, os comprovantes de 

pagamentos anexos pela autora também correspondem ao ano de 2011. 

Por tanto, uma vez que esta ação fora proposta em 2017. Ainda que se 

reconheça a relação de consumo existente, e assim recaia ao CDC, onde 

o prazo prescricional para ação de danos morais e materiais são de 05 

(cinco) anos, indiscutível que este prazo já expirou. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por LUZIA APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO TOCANTINS e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita a parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 11 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 965-65.2014.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vani Martins Correia, Edson Martins Correia, Roberto 

Martins Correia, Reny Souza Correia, Danilo Matheus Santos Martins, 

Valdemar Marins do Carmo, Marilza Correia de Lima Castro, Vera Lúcia 

Correira de Lima, Liane Luzia Correia de Lima, Bendito Martins Correia, 

Waldivino Martins Correira, Hélio Martins Correira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca José Correia, Nelci Martins do 

Carmo-Falecida, Maria Correia de Lima-Falecida, Claudirene Correia de 

Lima-Falecida, Canuto Martins Correia-Falecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, promover regular 

andamento no feito, manifestando-se acerca do contido à fl. 134v, com 

urgência haja vista ser processo constate da Meta 2 CNJ

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72000 Nr: 1590-31.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que procedo a intimação da pare requerida para no prazo legal 

apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 499-37.2015.811.0014

 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: Demésio Maia, Espólio de Thereza Fontana Maia, Fátima 

Maia Momo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquarto Paredes Sobrinho, Maria 

Tereza Maia Torquerto Paredes, José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Dionisio Aparecido Terçarioli - OAB:SP-124.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SAVELLI ALONSO 

MANFIO - OAB:SP/201.655, Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962, Gerson José 

Beneli - OAB:SP/86.749, Spergio Augusto Frederico - OAB:SP/80249, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 VISTO,

 Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por DEMÉSIO 

MAIA e ESPÓLIO DE THEREZA FONTANA MAIA em face de ANTÔNIO 

TORQUATO PAREDES SOBRINHO, MARIA THEREZA MARIA TORQUATO 

PAREDES, JOSÉ MAIA MEDEIROS e ISOLDE SARTORETO MEDEIROS, já 

qualificados nos autos.

Perlustrando os autos, denota-se que todos os requeridos apresentaram 

contestação nos autos, porém, não arguiram preliminares ou prejudiciais 

de mérito, de modo que, estando o feito em ordem, DECLARO-O saneado.

No que tange à produção de provas, DEFIRO a colheita do depoimento 

pessoal do requerente DEMÉSIO MAIA, bem como dos requeridos 

ANTÔNIO TORQUATO PAREDES SOBRINHO, MARIA TEREZA MAIA 

TORQUATO PAREDES, JOSÉ MAIA MEDEIROS e ISOLDE SARTORETO 

MEDEIROS, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução e julgamento, 

em conjunto com o feito em apenso, para o dia 21 de agosto de 2018, às 

14h00 (MT).

DEFIRO, também, a inquirição das testemunhas arroladas às fls. 336, 

razão pela qual DETERMINO a expedição das competentes cartas 

precatórias para suas oitivas.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de exibição de documentos, bem como a 

expedição de ofícios pleiteada pelos réus ANTÔNIO TORQUATO PAREDES 

SOBRINHO e MARIA TEREZA MAIA TORQUATO PAREDES, porquanto o 

ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor 

lhes pertence (NCPC, art. 373, II), não podendo, assim, transferi-lo à parte 

adversa ou ao juízo.

Assinala-se que malgrado nenhuma das precitadas partes resida nesta 

comarca, configura dever processual o comparecimento das mesmas à 

solenidade aprazada, sob pena de incorrer nas penalidades processuais 

– revelia e confissão ficta.

INTIMEM-SE as partes por intermédio de seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 939-62.2017.811.0014

 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: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox., Soledade 

Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

indenizatória movida por MANOEL TAVARES DA SILVA em face de 

BANCO DO BRASIL S/A e SOLEDADE RODRIGUES DE JESUS.Por 

corolário, CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança, eis que beneficiário da gratuidade de 

justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30304 Nr: 1108-59.2011.811.0014

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JSC, JdSC, 

JSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Alves da Silva, Reinaldo Jesus Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Processo n.º 1108-59.2011.811.0014 (Código: 30304)

DESPACHO

VISTO,

 DEFIRO a cota ministerial de fl. 777-v, deste modo, PROCEDA-SE 

conforme pugnado.

Por conseguinte, AGUARDEM-SE os autos em secretaria até atingida a 

maioridade dos adolescentes.

Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar para que realize o 

acompanhamento periódico e mensal dos acolhidos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 09 de Julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71134 Nr: 1106-16.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovane Almeida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial e da defesa e 

com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e consoante 

parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o 

acusado JEOVANE ALMEIDA ROCHA das acusações que lhe são feitas 

neste processo.Inexistem bens a serem destinados.REVOGO eventuais 

medidas protetivas deferidas nestes autos.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.Poxoréu-MT, 09 de julho de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24598 Nr: 1808-74.2007.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24598

DESPACHO
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VISTO,

Cuida-se de ação de inventário, em que figura como inventariante 

JOAQUIM SODRÉ FERREIRA e, como inventariado o ESPÓLIO DE CARMINA 

PEDRO FERREIRA.

Dessume-se dos autos que o inventariante fora intimado, por meio de seu 

advogado para dar regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de remoção. Ocorre que o causídico quedou-se inerte, de 

modo que determinou-se a intimação pessoal do inventariante para dar 

regular andamento no feito, sob pena de extinção, entretanto, a carta 

precatória retornou prejudicada em razão da insuficiência de endereço, 

eis que não constava número do prédio ou nome do residencial.

POIS BEM.

Analisando minuciosamente os autos, constato que à fl. 83 foi 

discriminado o residencial o qual o inventariante reside, qual seja 

Residencial São Carlos.

 Deste modo, expeça-se INTIME-SE pessoalmente o inventariante, no Av. 

dos Trabalhadores, Residencial São Carlos, Bloco 55, Apto 201, bairro 

Planalto, Cuiabá/MT, cientificando-o da inércia de seu advogado 

constituído, bem como para que, em 15 (quinze) dias, promova os atos e 

as diligências que lhe incumbir, consignando que sua omissão implicará na 

extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do NCPC.

Por fim, coloque tarja de “META 2” do CNJ nos autos, eis que encontra-se 

lá listado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 10 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 100 Nr: 10-21.1983.811.0014

 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: Nayara Cristina Cândida Varanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iva Cândida Varanda, Ivana Cândida Varanda, 

Luiz Cláudio Candido Varanda, Valério Ramos Varanda, Reinaldo Ramos 

Varanda, Kátia Simone Varanda, Rogério Ramos Varanda, Laura Cândida 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321, Luiz Pereira Pinto - OAB:2.517-A, Pedro Martins Verão 

- OAB:4839-A-MT, Sebastião Sandoval Ribeiro - OAB:3271/MT

 Ante o exposto, DETERMINO:(a)RENOVE a capa dos autos para constar a 

ação como arrolamento, diante do deferimento de convolação do 

inventário judicial em arrolamento;(b)RENOVE a capa dos autos, bem como 

atualize o Sistema Apolo, para constar como único advogado das partes o 

Dr. Jurandir Ventresqui Guedes;(c)INTIME-SE a inventariante para 

apresentar plano de partilha amigável, no prazo de 20 (vinte) 

dias;(d)INTIME-SE a inventariante para apresentar quitação do ITCMD ou 

informa-lo que já o fez, no prazo concomitante ao plano de partilha;Os 

prazos devem ser rigorosamente observados pela secretaria e pelas 

partes, eis que o processo encontra-se no rol “META 2” do 

CNJ.Cumpra-se, expedindo o necessário, procedendo-se às certificações 

que fizerem imperiosas.Poxoréu/MT, 10 de julho de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78042 Nr: 157-21.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Vieira, Luciano Heller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O

 Código: 78042

DESPACHO

VISTO,

 Verifico a interposição do recurso de apelação, às fls. 176/197.

RECEBO o referido recurso de apelação no efeito suspensivo (art. 597 

CPP).

Assim, intime-se o Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, REMETAM-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 09 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26558 Nr: 533-22.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988/GO

 Certifico que em cumprimento ao determinado à fl. 248 procedo a 

intimação da parte autora para apresentar os dados bancário de Angelina 

Batista de Albuquerque, para as devidas providências

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29877 Nr: 681-62.2011.811.0014

 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: Raimunda Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely Vieira Célio, Carlos Rodrigues Vieira, Orlei 

Sebastião Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Myrian Carla Cardozo Santos Walacheki - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 97 procedo a intimação 

da parte autora para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, §1º, Código de Processo Civil.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77064 Nr: 1985-86.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY L. MANFROI E CIA LTDA, DARCY LUIZ 

MANFROI, FÁTIMA BIGATON MANFROI, LUANA THAIS MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar-se 

sobre a certidão do oficial de justiça a seguiir transcrita : " CERTIFICO, eu 

Oficial de Justiça abaixo assinado, que devolvo o presente mandado em 

cartório sem seu devido cumprimento, ante a ausência do depósito da 

diligência. Dou fé. DEUZENI PERIRA DE SOUZA OF. DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30201 Nr: 1005-52.2011.811.0014

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJXdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leislie F. Haenisch - 

OAB:20.099/GO, Marcio F. Arruda Montenegro - OAB:MT/15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificop que em cumprimento ao despacvho de fl. 91, procedo a 

intimação da parte autora , para promover reagular andamento no feito, no 

prazo de 05 (cinco

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30268 Nr: 1072-17.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Avelino Delmondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOARI AVELINO DELMONDES, Cpf: 

14162806187, Rg: 163723, Filiação: João Cesário Delmondes e Maria 

Olimpia Delmondes, data de nascimento: 14/04/1956, brasileiro(a), natural 

de Dom Aquino-MT, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOARI 

AVELINO DELMONDES, qualificado nos autos, nos termos do artigo 89, 

§5º, da Lei nº 9.099/95.Em observância ao Provimento nº 05/CGJ do 

Tribunal de Justiça deste Estado, os valores deverão ser depositados em 

conta judicial, vinculada à Conta Única do Poder Judiciário deste Estado 

nos autos de Código 71735.Desta forma, proceda-se a Sra. Gestora a 

transferência da prestação pecuniária, vinculando-a ao incidente 

mencionado acima, com as anotações de praxe.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Notifique-se o Ministério Público 

EstadualPublique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 05 

de julho de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 25 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72381 Nr: 1810-29.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Clementino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelino Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1810-29.2016.811.0014 (Código 72381)

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, NOMEIO o advogado ELSON SOUSA 

MIRANDA OAB/MT 16.514, como advogado dativo do requerente 

LEONARDO CLEMENTINO PEREIRA, devendo esse ser intimado para, em 

cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, caso 

em que o prazo para a providência imperiosa começará a fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 02 (dois) URH, conforme tabela de honorários 

advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT.

Intime-se a advogada nomeada.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 16 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72381 Nr: 1810-29.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Clementino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelino Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1810-29.2016.811.0014 (Código 72381)

Ação Declaratória de Reconhecimento de Paternidade c/c Retificação de 

Registro Civil

Requerente: Leonardo Clementino Pereira

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, integralizando o 

polo passivo da ação, com inclusão do herdeiro necessário do suposto 

pai, na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil, em 10 (dez) 

dias, com as implicações do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

estatuto processual normativo.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 04 de novembro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53974 Nr: 3583-57.2013.811.0033

 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 DO CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ANDRADE DE SOUSA, EDMILSON 

RODRIGUES LOPES, ROGÉRIO APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a certidão de f. 134 e o cumprimento do Provimento 68, CNJ, 

intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, impulsionando 

o feito, em 5 (cinco) dias e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75760 Nr: 3699-24.2017.811.0033

 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: VALQUIRIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, inclusive, 

pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, estarem 

impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, entendo 

desnecessária a designação de audiência preliminar.

2. Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES
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Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente, sua incapacidade permanente para o trabalho.

- PROVAS

De ofício, determino a produção da prova pericial.

Para a realização da perícia, nomeio o medico perito atuante a ser 

certificado pela Secretaria, que deverá apresentar o laudo, em 30 dias, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o (a) Requerente sofre de alguma doença?;

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) Essa doença a impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o perito responder 

aos quesitos apresentados pelas partes.

Intimem-se as partes para apresentar quesitos ou indicar assistente 

técnico, no prazo de 5 (cinco) dias.

O perito judicial deverá informar o Juízo e as partes, com antecedência, 

acerca da data de realização da perícia (artigo 431-A, CPC).

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

em 5 (cinco) dias.

Fixo os honorários periciais em R$ 500,00, cujo pagamento será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados.

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Cuiabá, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação de 

pagamento, informando o nome da Comarca e todos os dados 

necessários à efetivação do depósito, discriminando-se o tipo de perícia 

realizada.

Fixo o prazo de 20 dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 433 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29256 Nr: 5-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FERNANDES

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação.(...) .Por conseguinte, 

extingo o Processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.A correção monetária, aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida, deve ser feita com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, para fins de 

correção monetária deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E).Os juros de mora são fixados em 1% ao mês, a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando serão 

reduzidos para 0,5% ao mês. Condeno a autarquia ré, ainda, ao 

pagamento dos honorários da advogada do autor, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas vencidas 

até o momento da prolação desta sentença), a teor do que dispõe a 

Súmula 111 do STJ. Fundamento o referido percentual, de acordo com o 

artigo 85, §2º, do NCPC.Isento o INSS do pagamento das custas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 2568-14.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 487, inciso, II do CPC. Logo, reconheço a 

prescrição do crédito exequendo. Em consequência, nos termos do art. 

924, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO o feito executivo em apenso (autos 

n.º 345-06.2008.811.0033 – cód. 20496). Translade-se para aqueles 

autos cópia da presente sentença, certificando-se.Isento o exequente do 

pagamento das custas e emolumentos, com fulcro no art. 39 da Lei n. 

6.830/80.Face ao valor atualizado da dívida exequenda, sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26903 Nr: 775-84.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PRATA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CRISTINA POSSARI 

DOS SANTOS - OAB:93.441/SP

 CERTIDÃO

Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência redesignada 

para o dia 03/10/2018, às 15:00h, no juízo deprecado de Cuiabá/MT, sob 

código 38637.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000356-66.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAZETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETI PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000356-66.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Na petição inicial, o 

Requerente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a 

alegação de que não se encontra em condições de arcar com o ônus da 

presente demanda sem que comprometa o sustento próprio e de sua 

família. Pois bem. A inteligência da nova norma de processo civil prevê que 

a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à 

gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 98), sendo presumida como 

verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 

99, § 3º). Na hipótese dos autos, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão da gratuidade. Isso porque o autor se qualificou como 

motorista, deixando, no entanto, de juntar aos autos o comprovante de 

seus rendimentos mensais, a fim de demonstrar a insuficiência alegada 

para melhor análise do pedido de gratuidade da justiça. 2. Cumpra a 

Secretaria as seguintes providências: a) INTIME-SE, via DJe, o patrono do 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar documentação 

probatória que comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de 

pagamento das despesas inerentes às taxas e custas judiciárias. b) 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos. São José do Rio Claro, 11 de julho de 2018. Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8005 Nr: 2081-35.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:11.065-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

1. Certifique-se a não expedição do(s) alvará(s) de levantamento dos 

valores bloqueados, conforme determinado às fls. 209/209-verso.

2. Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da exequente para, em 5 

(cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o pedido do executado de fl. 215.

3. Após, conclusos.

São José do Rio Claro, 10 de julho de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56507 Nr: 1956-81.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARAÚJO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124

 Vistos etc.1. Acolho a recusa da parte Exequente [petição de fl. 36], em 

relação ao bem ofertado a penhora de fl. 31v/32 [Imóvel Rural com área de 

731,00 ha (setecentos e trinta e um hectares), desmembrado de área 

maior denominada Fazenda Portal da Amazônia, porte do Lote Selva, que 

passará a denominar-se Fazenda das Palmeiras, no município de Nova 

Maringá-MT, registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos de São José do Rio Claro, Comarca de São José do Rio Claro, 

sob o nº 38], sem violação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 

805, caput), uma vez o credor está legitimado a recusar bens nomeados à 

penhora quando houver desobediência à ordem legal estabelecida no art. 

11 da Lei 6.830/80. (...) 2. Defiro, por isso, a pretensão formulada pela 

parte exequente à fl. 36, para determinação de constrição judicial, por 

meio do sistema BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora 

de eventuais contas e aplicações financeiras em nome do executado, vez 

que citado, não liquidou o débito, tampouco ofertou bens para liquidar o 

débito.(...) 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao 

Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de 

todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema 

Bacenjud, para as providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo 

termo e intime-se o devedor, prosseguindo-se a execução nos seus 

ulteriores termos.b)Intimem-se a(s) parte(s) para sobre o teor da presente 

decisão e, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar(em)-se sobre o incluso 

resultado do Sistema Bancenjud, requerendo o que entender de 

direito;c)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. São José do Rio Claro, 10 de julho de 2018.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75726 Nr: 3678-48.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULFER - INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 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$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Outrossim, 

informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63638 Nr: 944-61.2016.811.0033

 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: AILTON FERDINANDO, MARIA APARECIDA TIMIDATI 

FERDINANDO, ROQUE FERDINANDO, ARLETE MARIA RAIMUNDO 

FERDINANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PANASSOLO BALDASSO, 

ROSANGELA BOTTI BALDASSO, ROSELI APARECIDA CORREA, SAULO 

LUIZ BARBIERI, GERSON PANSASSOLO BALDASSO, REGINA HAMOUD 

BALDASSO, OLENDINO ANTONIO CASTELAN, OLIVIO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 

OAB:29653/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas de fls.145-verso 

e 146, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60055 Nr: 1474-02.2015.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 52 [busca de endereços 

via Bacenjud e Infojud], porque, compulsando os autos, constata-se que o 

requerido já foi citado, conforme certidão de fl. 32.

2. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, postule o que entender de direito, sob pena de extinção 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77049 Nr: 266-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BELCHIOR DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária.O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título.Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via 

executiva.”(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)“AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO 

DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA 

AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações 

acerca do endereço do executado, é medida excepcional e derradeira, 

devendo ser utilizada apenas quando a parte não dispuser de outro meio 
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para atingir seu objetivo.”(AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).2. INTIME-SE o patrono da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o 

endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64765 Nr: 1546-52.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.92, requerendo 

o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 437-13.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.145-verso, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19048 Nr: 829-55.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA REAL DA ROCHA

 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. Considerando que após o retorno dos autos à comarca, devem ser 

tomadas as providências estipuladas pelo STF no RE 631.240, determino o 

sobrestamento do feito e a intimação da autora, por meio de sua patrona, a 

formalizar o pedido administrativo no prazo de trinta dias.

 2. Comprovada a postulação administrativa e a manifestação da autora, 

intime-se o INSS a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo 

em que deverá colher as provas que entender necessárias e proferir 

decisão, aportando-a a estes autos.

 Cumpridas as determinações, e caso não haja a concessão do benefício 

na via administrativa, intime-se o INSS a oferecer contestação, no prazo 

legal.

Do contrário, ou se decorrido qualquer dos prazos sem manifestação da 

parte interessada, novamente conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57435 Nr: 2618-45.2014.811.0033

 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: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, JAIR 

TADEU DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

ANNA PEREIRA DA SILVA, SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE 

EDUCAÇÃO, ESPÓLIO DE URBANO FERREIRA DE MEDEIROS, VALENTIM 

MARCIANO DA COSTA, EVALINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11.640 OAB/MT, 

DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, ELIAS VANIN - 

OAB:10026/O, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, 

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas, requerendo o 

que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57502 Nr: 2661-79.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA BRITES

 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.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante 

indicado pelo credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor 

da parte exequente e de sua advogada, devendo ser discriminados os 

créditos relativos às parcelas vencidas, bem como os referentes aos 

honorários advocatícios sucumbenciais;b)Informada a disponibilização de 

valores e inexistindo divergências, EXPEÇA(M)-SE os competente(s) 

alvará(s).c)Após, conclusos.Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69782 Nr: 1009-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLAF, DADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º do 

Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ante o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) 

dias.Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo exequente 

(CPC/2015, art. 90), ônus, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º), ante a gratuidade da justiça concedido à 

parte autora. Sem verba honorária, uma vez que não houve citação, 

tampouco manifestação processual da parte requerida.Intime-se a patrona 

da autora, via DJE.Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, arquivem-se os autos, 

com as anotações e providências de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51128 Nr: 263-96.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVELTON APARECIDO COSTA KOLOGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 
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manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.112, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 736-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 1466-88.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas de fls.101-verso 

e 102-verso, requerendo o que for de direito.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 1769-83.2018.811.0049

 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: GARCIA & MATTE GARCIA LTDA - PHOSCRIA REP. 

COMERCIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO-CRMV/MT, 

UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO MATTE 

GARCIA - OAB:5385/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a autoridade 

coatora do presente feito, trata-se de autarquia, competindo à Justiça 

Federal apreciar tal “Writ”, conforme entendimento. Nesse sentido: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DE ALAGOAS - CRMV/AL. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA 

PÚBLICA. LEI N.º 9.649 /98. ADIN N.º 1717-6. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. 1. Em face da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, 

na ADIN 1.717- 6, que suspendeu a execução e a aplicabilidade do artigo 

58, e seus parágrafos, da Lei nº 9.649 /98, os Conselhos Profissionais 

conservam, ao menos por enquanto, a personalidade jurídica de autarquia 

federal; podendo valer-se do disposto na Lei nº 6.830 /80 para a cobrança 

dos seus créditos. 2. Competência da Justiça Federal para julgar as 

causas em que figurem como parte os Conselhos de Fiscalização de 

Profissões. 3. Descabe falar-se em ausência de interesse processual por 

conta do valor irrisório que se está a executar, pois consubstanciaria 

supressão do direito subjetivo de ação, que milita em favor desses entes 

públicos. 4. Precedentes. Apelação provida. Sentença anulada. Baixa dos 

autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução (TRF-5 - 

Apelação Cível AC 203506 AL 2000.05.00.004677-4 (TRF-5) Data de 

publicação: 23/04/2004). Posto isso, demonstrada se encontra a 

competência absoluta, portanto, improrrogável, motivo pelo qual declino da 

competência e remeto os autos à Justiça Federal para devidas 

providências. Cumpra-se. Remeta-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63982 Nr: 240-29.2018.811.0049

 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: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, ANA FLAVIA OLIVEIRA AQUINO - 

OAB:1277/MT, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN 

LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, MAURY CAMELO BORGES - OAB:5.314/GO, PAULO 

HENRIQUE DO VALE NEVES - OAB:156.292/MG

 Vistos.

Em tempo.

Acolho o pedido da autora de fls. 1.000/1.009, no tocante à inclusão do Sr. 

Fernando Cesar Cintra na polaridade passiva, na condição de litisconsorte 

passivo necessário.

 Para tanto, expeça-se carta precatória de citação/intimação, para a 

Comarca de Inhumas/GO, no endereço informado à fl. 1.009-verso, 

devendo ser entregue ao procurador da autora para providenciar seu 

efetivo cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41611 Nr: 1237-22.2012.811.0049

 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: MARIA DOMINGAS DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAN LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte aturora a se manifestar no sobre 

a contestação apresentada às fls. 150/162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22167 Nr: 2425-21.2010.811.0049

 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: ARISTIDES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN BUCAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA RIBEIRO E 

SOUZA MOLEIRINHO - OAB:94281/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY MARA BORGES LEÃO 

BUCAR - OAB:31298/GO, Ronie Crisostomo de França - OAB:12270, 

VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 Interdito Proibitório

Código: 22167

Vistos.

Em virtude do Expediente CIA n. 0055909-20.2018.8.11.0000, que 

convocou os magistrados coordenadores de CEJUSC a participar do “III 

Encontro dos CEJUSC’s do Estado de Mato Grosso”, a ser realizados em 

Cuiabá/MT, nos dias 12 e 13/07/2018 (em anexo), REDESIGNO para o dia 

20 de agosto de 2018, às 13:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), a 
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audiência anteriormente agendada, a ser realizada na Sala de Audiência 

do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 10 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44960 Nr: 1921-10.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO MATTE 

GARCIA - OAB:5385/TO

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a carta precatória juntada às fls. 

157/161 não acompanhou a mídia física contendo a gravação do 

interrogatório do acusado.

Posto isto, expeça-se ofício ao juízo deprecado para que este encaminhe 

a mídia supracitada.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-72.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. JIMENEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHINTHIA MARIA GONCALVES OAB - MT16950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALGRIN GROUP S.A (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Tendo em vista que carta de intimação da 

sentença da reclamada retornou com o motivo "mudou-se", nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/7-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação da patrona da reclamante para, no prazo de 10 

(dez) dias manifestar-se quanto ao que entender de direito. Vila Rica, 11 

de julho de 2018. Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 621-79.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI GONÇALVES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38806 Nr: 772-50.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO HENRIQUE VACCARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à defesa para apresentação 

das Alegações Finais.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48657 Nr: 1535-69.2018.811.0092

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1535-69.2018.811.0092 Cód. 48657

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Este Juízo

FINALIDADE: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL E RURAL PARA 

PARA ATUAREM NA COMARCA DE ALTO TAQUARI-MT

REQUISITOS: I - estar registrado como leiloeiro oficial perante a Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1º, do Decreto 

n. 21.981/1932; II – estar registrado como leiloeiro rural perante a 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso – 

FAMATO, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961; III - ser inscrito 

junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas ao 

INSS; IV - não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau 

civil de Juiz que integra o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; Os 

leiloeiros interessados em se credenciar deverão apresentar o Termo de 

Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro Oficial ou Rural em modelo 

previamente estabelecido, no prazo de 15 dias, após o prazo do edital, no 

qual assumirá perante o Fórum Credenciado, sem prejuízo das demais 

obrigações estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, como 

leiloeiro, divulgando os leilões, atuando como leiloeiro e prestando contas, 

após cada leilão realizado, sem qualquer ônus para o Poder Judiciário.

DECISÃO/DESPACHO: “Considerando o disposto nos Provimentos n.º 

25/2011 e 24/2012 do Conselho da Magistratura, que determinam o 

credenciamento de Leiloeiros Oficiais e Leiloeiros Rurais, perante a 

Diretoria do Foro deste Juízo, visando a atuação nos feito de execução, 

nos cumprimentos de sentença e processos criminais que se exige a 

venda de bens apreendidos, expeça-se edital para credenciamento de 

Leiloeiro Oficial e Rural, com prazo de 30 dias, que deverá ser publicado 

no DJE e imprensa local. O leiloeiro credenciado deverá preencher os 

seguintes requisitos: I - estar registrado como leiloeiro oficial perante a 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1º, do 

Decreto n. 21.981/1932;II – estar registrado como leiloeiro rural perante a 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso – 

FAMATO, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961;III - ser inscrito 

junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas ao 

INSS;IV - não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau 

civil de Juiz que integra o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;Os 

leiloeiros interessados em se credenciar deverão apresentar o Termo de 

Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro Oficial ou Rural em modelo 

previamente estabelecido, no prazo de 15 dias, após o prazo do edital, no 

qual assumirá perante o Fórum Credenciado, sem prejuízo das demais 

obrigações estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, como 

leiloeiro, divulgando os leilões, atuando como leiloeiro e prestando contas, 

após cada leilão realizado, sem qualquer ônus para o Poder Judiciário.

Vencido o prazo do edital e com a apresentação do termo de 

credenciamento e compromisso de leiloeiro oficial e rural, dos autos dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público. Em seguida, conclusos os autos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alto Taquari-MT, 29 de 

junho de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 
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no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geovana Ferreira, 

gestora geral, digitei.

Alto Taquari - MT, 10 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48532 Nr: 1390-13.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOSE FERRI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se nos autos acerca 

do mandado/certidão, bem como do pedido de Diligências Extras realizado 

pelo Oficial de Justiça, ambos acostados na Ref. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37686 Nr: 746-41.2016.811.0092

 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: GLEISSON SIQUEIRA DA SILVA , SALVADOR 

DONIZETE BURANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA ROSA DA SILVA - 

OAB:33738/GO, Valkiria Dias da Costa - OAB:37.673/GO

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de Ref. 49, que serve a presente 

para fins de intimar a parte requerida para manifestação acerca da 

proposta de honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso 

de concordância efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no 

mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47054 Nr: 607-21.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Chapadão do Sul, Banco 

Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI, 

Cleidimilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se nos autos acerca 

do mandado/certidão, bem como do pedido de Diligências Extras realizado 

pelo Oficial de Justiça, ambos acostados na Ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48922 Nr: 1598-94.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcy Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por faltarem elementos para sustentação do alegado pela parte 

requerente, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, 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.A fim de 

conferir maior eficiência e celeridade ao trâmite processual, determino a 

realiação do Estudo Social do caso, com URGÊNCIA, a fim de verificar a 

renda familiar da parte autora para fins de enquadramento no benefício 

assistencial.Com a juntada do Laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 15 dias, contestar a ação, nos termos do artigo 

335, III do Código de Processo Civil.Defiro a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita. Alto Taquari/MT, 10 de julho de 2018. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 2195-97.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO CATTARI, ABIDIAS 

VICENTE FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do 

mandado/certidão acostados na Ref. 16, bem como do pedido de 

Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44074 Nr: 2300-74.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Antonio Reidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Tramm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 DESPACHO

Intime-se a parte executada para se manifestar sobre a penhora, 

avaliação e pedido de adjudicação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Alto Taquari/MT, 10 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45669 Nr: 3145-09.2017.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio de Padua de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIO JHONATAN BARBOSA 

GOELZER - OAB:24.322/MT, RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - 

OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida proposto por 

Antonio de Padua de Lima, alegando que no mês de fevereiro de 2017 

adquiriu o veículo marca Toyota modelo Hilux SW4, placas HZX-9646, cor 

preta, ano 2005, modelo 2006, Renavam 0086759561, na garagem de 

veículos Auto Vale, localizada em Goiânia/GO, cuja negociação foi 

entabulada com o Sr. Francisco Antônio dos Santos.

Alegou ainda que pagou o valor de R$ 70.000,00 pelo veículo, sendo R$ 

35.000,00 representados por um veículo VW/Space Fox de sua 

propriedade que foi dado como parte do pagamento, R$ 11.000,00 em 

depósito de dinheiro efetuado na conta bancária do vendedor, Sr. 
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Francisco Antônio dos Santos, R$ 17.000,00 por meio de financiamento 

bancário e mais R$ 5.368,00 pelos reparos realizados no veículo.

No dia 17 de dezembro de 2017 foi abordado pela Polícia Militar desta 

cidade quando trafegava no entorno do Lago Municipal, ocasião em que o 

veículo foi apreendido por constar um registro de roubo efetuado pelo Sr. 

Frank Bueno Junqueira, proprietário anterior do bem.

Requereu a restituição do bem.

 O Banco Santander informou nos autos que realmente existe um 

financiamento em nome do requerente vinculado ao veículo objeto destes 

autos.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

 É o relatório.

 DECIDO.

Consoante o que dispõe os artigos 118 e 120 do Código de Processo 

Penal, as coisas apreendidas não serão restituídas antes do trânsito em 

julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo, não podendo 

existir dúvidas quanto ao direito do requerente para a efetivação da 

restituição do bem apreendido.

No mesmo sentido:

“INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VEÍCULO 

SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGA - ORIGEM 

LÍCITA NÃO COMPROVADA - INSTRUÇÃO NÃO CONCLUÍDA - RECURSO 

NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Antes de transitar em julgado a 

sentença final, o veículo apreendido não poderá ser restituído enquanto 

interessar ao processo - inteligência do artigo 118 do CPP.”

 “RECURSO DE APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - 

INDEFERIMENTO BASEADO NO ART. 118 DO CPP - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - OBJETO IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO 

PROCESSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LÍCITA DOS SEMOVENTES 

APREENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Os arts. 118 

e seguintes do Código de Processo Penal dispõem sobre a necessidade e 

o interesse na apreensão da coisa, para o deslinde do processo. 

Destarte, se não ficar devidamente provado que a coisa apreendida tem 

origem lícita e quem é o seu proprietário, deve o pedido de restituição ser 

indeferido e mantida a constrição do bem, a fim de se possibilitar a 

apuração da verdade real acerca dos fatos.”

Compulsando os autos, verifico que ainda existe interesse processual no 

bem apreendido, uma vez que o inquérito policial sequer foi concluído, 

além de existir séria dúvida quanto à propriedade do bem.

 Com efeito, é cediço que a propriedade dos bens móveis transfere-se 

com a tradição, sendo o registro no órgão competente mera formalidade 

de ordem administrativa.

Entretanto, no caso em análise, há registro de roubo efetuado pelo 

proprietário registral do bem, colocando em dúvida a licitude do negócio de 

compra e venda supostamente celebrado entre o requerente e o Sr. 

Francisco Antonio dos Santos.

Apesar de existir contrato de financiamento, não se sabe o destino do 

valor emprestado pela instituição bancária. Aliás, quando ouvido perante a 

Autoridade Policial, o próprio requerente afirmou que o contrato de 

financiamento com o banco apresenta uma assinatura falsa sua (fl. 32). 

Não bastasse isso, em consulta ao Sistema Renajud, constatei que não 

existe nenhum gravame de alienação fiduciária registrado para o veículo 

em questão, causando estranheza ao negócio supostamente celebrado.

 Destarte, não preenchidos os requisitos legais, impõe-se o indeferimento 

do pedido de restituição.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 118 do CPP, julgo improcedente o 

pedido de restituição.

 Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

Alto Taquari/MT, 10 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 1010-73.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M T Materiais Para Construção Ltda, Ednei 

Peruchi, Ligia Lunardi Peruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:183.333-SP, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84786/SP, Luiz 

Antônio Gomiero Jr. - OAB:SP - 154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 16663

DECISÃO

Tendo em vista a inércia do executado e a concordância do exequente, 

HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de (fls.99/112).

Determino o praceamento do bem, por preço não inferior ao da avaliação.

Nomeio desde já para realização da hasta a “ARAUJO LEILÕES”, na 

pessoa dos leiloeiros públicos oficiais e rurais José Pedro Araújo e 

Wellington Martins Araújo, devidamente cadastrados perante este juízo, 

com endereço à Rua Custódio de Melo, nº 630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, 

CEP nº  78030-435,  Fone (65)  99997-1717,  e -ma i l : 

araujoleiloes@gmail.com, ficando deferida a habilitação para acesso aos 

autos.

Fixo a comissão no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação.

 Atente-se pela preferência na realização deste por meio eletrônico, nos 

termos do art. 882, do CPC.

 Por fim, ressalto que todos os atos referentes à hasta pública ficarão a 

cargo do leiloeiro.

Intimem-se as partes.

Alto Taquari/MT, 26 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34659 Nr: 467-89.2015.811.0092

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de Ref. 63, que serve a 

presente para fins de intimar o representado, por meio de seu defensor, 

para apresentação de memoriais finais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33088 Nr: 831-95.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Henzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.082

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32760 Nr: 531-36.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Jose Morais Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 
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resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32758 Nr: 529-66.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-92.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 02/08/2018, às 14h15 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado, bem como acerca do inteiro teor da respeitável decisão 

constante no ID 13965276. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do 

autor a qualquer das audiências do processo implica na extinção do feito, 

sem julgamento de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Alto Taquari - MT, 11 de julho de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-39.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AZEVEDO GELBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 16/08/2018, às 14 horas (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 11 de julho de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-61.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARICLEUMO LUZ MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 23/08/2018, às 13h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 11 de julho de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101347 Nr: 1988-32.2018.811.0038

 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: Cleisy Iara Correia Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lennon Souza e Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, tendo como parte as em epígrafe, em que 

pugna(m), entre pedidos outros, que seja oficiado ao INDEA para o 

bloqueio de movimentação de gado, bem como que seja designada 

audiência de mediação e conciliação.

Contudo, em consulta aos autos não localizei o recolhimento das custas, 

taxas e despesas processuais, assim como pedido de assistência 

judiciária gratuita, esta provavelmente porque aparentemente demonstra 

não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de recurso financeiro.

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte para que junte aos autos 

comprovante de pagamento das custas, taxas, despesas processuais, 

sob pena de indeferimento e extinção.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 453-73.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Apolinari Firbe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o recolhimento das despesas de distribuição da carta 

precatória que será enviada a Comarca de Itaúba-MT, com a finalidade de 

citar a parte requerida, devendo emitir a guia para pagamento no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com posterior juntada das guias nos 

autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76455 Nr: 2188-73.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho de ref. 47, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2093-09.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Luiz Alves de Oliveira, Stellamaris 

Otenio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101498 Nr: 2067-11.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Nacional do Abastecimento - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Produtores Rurais de Reserva 

do Cabaçal - Aprurc, Gerson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Luciane Frigo - 

OAB:269.989/SP, Kateri Dealtina Felsky dos Anjos - OAB:7.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ausente a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular do 

exequente/credor, far-se-á por leilão judicial, a ser realizado pelo leiloeiro 

público ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA, leiloeiro público oficial 

inscrito na JUCEMAT sob o n. 13/2008, e leiloeiro rural inscrito na FAMATO 

sob o n. 33/2004, com endereço na Avenida São Sebastião n. 1.447 – 

Goiabeiras – CEP 78.032-160 - CUIABÁ/MT, tel. (65) 3027.5131, celular: 

(65) 98112.9770 – 99289.8092 – 99287.9838 – 99976.1033, 

contato@kleiberleiloes.com.br e site http://www.kleiberleiloes.com.br, 

quem designo/nomeio e permito que escolha a modalidade de alienação, 

seja presencial, eletrônico ou combinação dessas, assim como a forma de 

publicidade dos atos, utilizando-se dos meios mais adequados à ampla 

divulgação da alienação.A comissão do leiloeiro, de encargo do 

arrematante, fica estipulada/fixada para a hipótese de arrematação em 

10% (dez por cento) e em 5% (cinco por cento) para o caso de 

adjudicação ou pagamento/remissão, sendo aquele do valor da venda e 

esse sobre o da avaliação e este da avaliação antes do leilão e da 

arrematação após, todos para o bem móvel – Decreto n. 21.981/32, art. 

24, caput e parágrafo único -, sendo fixado/entendido por preço vil o 

inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, cujo pagamento 

deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou 

por meio eletrônico, sendo possível a proposta de pagamento parcelado 

na forma da legislação processual.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69541 Nr: 1647-74.2016.811.0038

 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: João Carlos Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Passamani de Oliveira 

- OAB:MT/17.758, Aleçandra Costa de Assis - OAB:MT/12602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

 Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 213 e ss. 

-RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO DE 

ESCRITURA – ajuizada por JOÃO CARLOS VELASCO, em que requer 

aquele(a), entre pedidos outros, a correção de erros constantes em 

escritura pública de imóvel.

 O Ministério Público manifestou pela intimação do autor para que junte aos 

autos cópia de certidão de óbito de ANTÔNIO NUNES PEREIRA -ref. 24 – e 

pela intimação dos demais outorgantes/vendedores do imóvel objeto da 

escritura pública que visa retificar, assim como que certifique o decurso 

do prazo do tabelião/notário.

Constato juntada de certidão de óbito de ANTÔNIO NUNES PEREIRA -ref. 

27-, sendo prescindível essa providência, contudo justificados os demais 

requerimentos da representante do Ministério Público, os quais defiro e, 

consequentemente, DETERMINO a intimação dos demais 

outorgantes/vendedores do imóvel objeto da escritura pública, assim como 

que certifique o decurso do prazo in albis ou não.

 Cumpra, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68381 Nr: 1112-48.2016.811.0038

 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: ECSV, RVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente acerca do calculo da 

contadoria judicial juntado aos autos no dia 10/7/2018, ref. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101250 Nr: 1932-96.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:MT/ 21384

 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 12 de julho de 2018 (quinta-feira), às 16h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 
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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.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-70.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLY REIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- MT0013741A-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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/11/2018 Hora: 13h00, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000012-70.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

387,45; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: KEROLY REIS FERREIRA 

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, 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: 8009999-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos. 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 Data: 06/09/2018 Hora: 15h15 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8009999-45.2017.8.11.0038; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: LEANDRO 

GARCIA DE CARVALHO REQUERIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT 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, 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: 8009999-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 11 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - MT0012669A-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 Data: 

06/09/2018 Hora: 15h15, no endereço ao final indicado. Processo: 

8009999-45.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: LEANDRO GARCIA DE CARVALHO 

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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 1000052-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO CESARIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide 

foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação de 

todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de 

Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 10 de julho de 2018 - 19:47:48. (assinado digitalmente) 
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Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25242 Nr: 1283-15.2010.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:PR/ 8.123

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO já julgada extinta em decorrência do adimplemento e no 

arquivo definitivo porque cumprido integralmente o nela determinado, em 

que a instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo 

desarquivamento, expedição de ofício à CAIXA - Caixa Econômica Federal 

para que junte extrato completo e detalhado de conta judicial, assim como, 

havendo valores pendentes, a expedição de alvará judicial de 

levantamento em favor da parte credora/exequente e seja apurada a 

existência de eventual custas pendentes, com intimação para pagamento.

Inexistindo previsão do pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais para o desarquivamento de processos em curso nos 

Juizados Especiais - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 -, defiro o 

desarquivamento pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada requerido em 

prosseguimento, DETERMINO que retorne ao arquivo definitivo, uma vez 

que não localizei deposito judicial algum realizado em contas da CAIXA - 

Caixa Econômica Federal, sendo inadequada a expedição de ofício para a 

juntada de extrato completo e detalhado de conta alegada e não 

relacionada ao processo em epígrafe, mormente porque a pesquisa 

realizada pelo magistrado subscrevente junto ao sistema SISCONDJ 

retornou com saldo negativo - documentos em anexo -, o que também 

resulta no indeferimento do pedido de expedição de alvará judicial de 

levantamento em favor da parte credora/exequente, pois esta já recebeu a 

integralidade desde 25/2/2014.

No que se refere ao pedido relacionado à existência de custas, taxas e 

despesas processuais pendentes, inexiste informação alguma disso, 

estando o processo no arquivo definitivo há anos, local para qual deve 

retornar após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias in albis, principalmente 

porque indeferidos todos os pedidos de fls. 190/191.

Cadastre o nome dos patronos peticionantes e os intime.

Cumpra.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-07.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO PICA PAU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O (ADVOGADO)

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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. 1000152-07.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SUPERMERCADO PICA PAU 

LTDA - ME REQUERIDO: MITSUI ALIMENTOS LTDA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes 

SUPERMERCADO PICA PAU, representado por seu sócio-proprietário 

Nelcimar Gonçalves, e MITSUI ALIMENTOS LTDA, em que aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a exclusão do seu nome 

dos protesto e cadastros restritivos de crédito/banco de dados, que 

afirma inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa, a declaração de 

inexistência do débito, bem como a citação da parte adversa, ora 

reclamada, e a sua condenação em indenizar os danos causados. Narra 

que a parte reclamante trabalha com vendas de diversos produtos, 

principalmente alimentício, tendo diversas empresas fornecedoras, dentre 

as quais a empresa reclamada, sendo que no dia 15/5/2018 a empresa 

reclamada realizou um protesto de títulos em desfavor do reclamante no 

valor de R$ 389,05 (trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), 

incluindo seu nome do cadastro de proteção ao crédito. Aduz a 

reclamante que o débito é indevido, uma vez que não realizou compras 

com a reclamada no ano corrente, razão pela qual, ao tomar ciência do 

protesto, entrou em contato com a empresa MITSUI ALIMENTOS LTDA que 

se negou a resolver a lide de forma consensual. Declara que, após entrar 

em contato, a reclamante recebeu em seu estabelecimento comercial um 

representante da empresa reclamada solicitando que um funcionário do 

SUPERMERCADO PICA PAU assinasse um recibo de entrega de 

mercadorias que não fora realizado, sofrendo danos com isso. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação 

dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 

há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade 

da declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, bem como o periculum in mora, 

uma vez que o citado registro/restrição já vem causando prejuízos e caso 

não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte certamente causará 

outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. 

A parte reclamante nega a contratação e regularidades dos débito e 

protesto realizado em seu desfavor pela reclamada, assim como informa 

que os contatos extrajudiciais foram insuficientes para a sanatória, quem 

sequer apresentou o recibo ou documento de entrega de mercadorias. Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 
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esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

para determinar que seja excluído o nome de SUPERMERCADO PICA PAU 

LTDA EPP, CNPJ 09.222.622/0001-39 dos registros/banco de dados de(a) 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC –, relacionado ao débito R$389,05 

(trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) lançado por MITSUI 

ALIMENTOS LTDA e objeto da ação, assim como que o 2º Serviço Notarial 

e Registral de Araputanga-MT realize a imediata SUSPENSÃO do protesto 

indicado pela parte reclamante – instrumento 12036, livro 140, fls. 69, data 

protesto 15/5/2018, protocolo 38746, apresentação 8/5/2018, valor R$. 

389,05 (trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) -, ficando 

eventual cancelamento condicionado ao resultado final da ação e 

pagamento das taxas, custas, despesas e emolumentos necessários. 

OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) 

de dados e ao Tabelião do 2º Serviço Notarial e Registral de 

Araputanga-MT. Caso ainda não realizado de forma automática, 

DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, 

com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto 

e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 

11:32:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 35/2018-DF

 A Dra. Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Arenápolis-MT, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO as disposições constantes no art. 18, § 1º, da CNGC.

R E S O L V E:

Art. 1º- DESIGNAR Correição Ordinária na Comarca, especificamente nos 

Cartórios Extrajudiciais, Delegacias de Polícia Judiciária Civil e Cadeia 

Pública, durante o período de 01 a 30/08/2018.

 Art. 2º- Enquanto durar a Correição este Juízo receberá reclamações, 

críticas e sugestões que forem formuladas, mandando reduzir a termo as 

apresentadas verbalmente;

 Art. 3º- Designar a Senhora Polyana Gonçalves Machado, Assessora de 

Gabinete I deste Juízo, para secretariar os trabalhos correcionais.

 Remeta-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ao Representante do Ministério Público, 

Presidente da Seccional da OAB, Defensoria Pública, Cadeia Pública e 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil, afixe-se cópia no átrio do Fórum, para 

conhecimento público.

Arenápolis, 10 de julho de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63900 Nr: 1733-91.2016.811.0055

 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: DFGdN, NGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Intimo a parte requerida por meio dos seus patronos legalmente 

const i tuídos para COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO para o dia 11/09/2018 às 15h00min horas, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 935-23.2016.811.0026

 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): Comercial de presentes Arenápolis LTDA ME, 

Maria Edicelma Santos Rodrigues, Josiel Rodrigues dos Santos, Edna 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO para o 

dia 17/09/2018 às 14h30min horas, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 2743-63.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I A DE FRANCA RESTAURANTE ME, IZAILDE 

ANTUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO para o 

dia 17/09/2018 às 15h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52620 Nr: 910-10.2016.811.0026

 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): Jacy Pereira Fernandes, Vanderlei Pereira 
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Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO para o 

dia 17/09/2018 às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4868-67.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, ante ainda teor da certidão do Sr. Meirinho às fls. 43, IMPULSIONO 

os autos a fim de INTIMAR o requerente, na pessoa de seu causídico 

constituído, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se e/ou requere o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44303 Nr: 296-73.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedley Lucas Favalessa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por HEDLEY 

LUCAS FAVALESSA SANTOS em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

em razão de acidente automobilístico ocorrido em 22.06.2008.

Assevera que, em decorrência do acidente encontra-se incapaz para 

desempenhar atividades laborativas, sendo portador da CID G 82.2 

(paraplegia).

A inicial veio acompanhada dos documentos as fls. 12/44.

Recebida a exordial, foi deferido o beneficio da justiça gratuita e 

determinou a citação do requerido – fl. 46.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 49/59, requerendo a 

improcedência pela ausência de provas quanto à invalidez.

Comando judicial a fl. 64, determinado a intimação das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir em 10 dias. Nesta 

oportunidade, ambas as partes pugnaram pela produção de prova pericial 

– fls. 65 e 70/13.

A parte autora juntou documentos às fls. 74/77.

Despacho saneador as fls. 78/80, deferindo a produção de prova pericial, 

nomeando como perito o Dr. Hector Yoel Rios Perez, devendo os 

honorários ser suportados pelo requerido.

A Seguradora interpôs Agravo de Instrumento visando a reforma da 

decisão que determinou que esta efetuasse o pagamento dos honorários 

periciais – fls. 84/96, o qual foi provido, desobrigando o requerido ao 

pagamento dos honorários – fls. 97/102.

 A fl. 103, o autor requereu a nomeação de outro perito, eis que o 

nomeado não realiza pericia médica judicial.

Decisão as fls. 104/106, nomeando a Dra. Izabela Militão para realização 

do trabalho.

Laudo pericial juntado as fls. 118/133.

As partes manifestaram acerca do laudo as fls. 135 e 136/137.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De plano, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes.

Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar 

os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e 

a invalidez permanente.

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pela parte autora, os quais são conclusivos que o requerente se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 22.06.2008 – fl. 15.

No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal 

-, é certo que também restaram comprovados pela avaliação médica de 

fls. 118/133, da qual se extrai que o dano anatômico e/ou funcional nos 

membros inferiores é total, em grau de 100%.

Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 

5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”.

Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos.

Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam 

o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 17/05/2016, ou seja, 

após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido:

“CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 

340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011)

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011).

In casu, o laudo pericial constante dos autos informa a invalidez em grau 

de 100%.

Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

 (...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo:

(...)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 
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efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 100% (13.500,00 x 100% x 100%) do teto máximo, qual 

seja, R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais). Afinal, houve lesão na 

proporcionalidade de 100%.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou 

com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do 

seguro obrigatório.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, os pedidos contido na inicial para CONDENAR a 

demandada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro.

Tendo em vista que houve sucumbência recíproca CONDENO as partes ao 

pagamento proporcional das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), dos quais caberá ao autor o pagamento de 50% (suspensa 

exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC) e, o restante, isto é, 50%, ao 

réu, nos termos do art. 86, do CPC.

Consoante Resolução n. 232 do Conselho Nacional de Justiça e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que serão pagos pelo Estado de 

Mato Grosso, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63900 Nr: 1733-91.2016.811.0055

 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: DFGdN, NGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos.

1. Diante a renúncia ao mandato de fls. 151, no qual um dos advogados da 

parte Requerida, ora, Drº Rodrigo Tobias Chaves da Silva, OAB/MT sob o 

nº: 21-822 O, DETERMINO que seja excluído o mesmo e notificado o Drº 

Silvio Ferreira Freitas, OAB/MT sob o nº: 19.920, para que tome ciência do 

feito.

2. Considerando que (I) esta Comarca atualmente encontra-se sem 

Defensor Público, (II) o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis – art. 127, CF), (III) a presente demanda versa 

sobre interesse indisponível de criança/adolescente, e visando a agilidade 

e economia processual, DETERMINO a intimação do preclaro representante 

do Ministério Público para atuar nos autos como substituto processual da 

Requerente.

3. Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo 

Civil, visando à composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para designação e realização de audiência de 

conciliação/medição.

4. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, INTIME-SE o Reconvinte para apresentar impugnação a 

contestação da Reconvenção.

 Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

5. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65222 Nr: 184-65.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRoIFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/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, tento em visto o intento em RECORRER manifestado pelo 

Denunciado no Termo de Apelação colacionado à fl. 233, IMTIMA-SE o 

douto causídico nomeado para, no prazo de 08 dias, apresentar suas 

razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68077 Nr: 1618-89.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio Gaklik Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Tendo em vista o termo de caução prestado na presente data pela parte 

requerente, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida por 

meio dos seus patronos legalmente constituídos para que CUMPRA COM A 

LIMINAR DEFERIDA, no intuito de SUSPENDER a consolidação da 

propriedade do imóvel registrado na matrícula nº 7.111 do CRI da Comarca 

de Arenápolis/MT, mantendo o autor na posse e propriedade de aludido 

bem até a solução da demanda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64934 Nr: 4949-16.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 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, tento em visto o intento em RECORRER manifestado pelo 

Denunciado no Termo de Apelação colacionado à fl. 233, IMTIMA-SE o 

douto causídico nomeado para, no prazo de 08 dias, apresentar suas 

razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44861 Nr: 783-43.2014.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvina Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, 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, bem como em atenção ao “item 20” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

parte autora, via DJE, através de seu advogado, devidamente constituído, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41886 Nr: 2134-22.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Vistos.

Considerando que todas as testemunhas de acusação e defesa foram 

devidamente ouvidas, DESIGNO interrogatório do denunciado para o DIA 

05 (CINCO) DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H10MIN.

INTIME-SE/REQUISITE-SE o denunciado para comparecimento na 

solenidade processual designada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77142 Nr: 2860-91.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO GERONIMO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Agenor Gonçalves de 

Melo - OAB:13.655/PR

 Vistos.

Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 29 de agosto de 2018, 

às 17 horas e 30 minutos. Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiências deste Juízo.

Intime-se o advogado mencionado na Carta Precatória, via DJE.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77175 Nr: 2886-89.2018.811.0088

 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: ARILDO DA FONSECA, VANDERLAN DELFINO 

MACHADO DE SOUZA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77229 Nr: 2920-64.2018.811.0088

 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): HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

O A B : 2 2 8 1 9 ,  G u s t a v o  R o d r i g o  G ó e s  N i c o l a d e l l i  - 

OAB:OAB/MT17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, por seus advogados, para que apresente os 

dados da parte executada em consonância com o Provimento nº. 

61/2017-CNJ, ou justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob 

as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77253 Nr: 2939-70.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS BARBOSA CARVALHO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por suas advogadas, para que apresente os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54342 Nr: 2298-63.2010.811.0088

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUTRAN NUNES SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA.Sem honorários, por tratar-se de mero incidente processual. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia para o feito em 

apenso. Em seguida, desapensem-se e arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54343 Nr: 2299-48.2010.811.0088

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUTRAN NUNES SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 
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JUDICIÁRIA GRATUITA.Sem honorários, por tratar-se de mero incidente 

processual. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Após o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia 

para o feito em apenso. Em seguida, desapensem-se e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52305 Nr: 1065-26.2013.811.0088

 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: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e 

DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º do 

CPC. Em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, dispenso-a 

do pagamento.Não havendo manifestação pelas partes, arquivem-se com 

as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69390 Nr: 3570-48.2017.811.0088

 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): ABILIO GENOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de ref. 16, tendo em vista a nomeação de bens à penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70164 Nr: 4133-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com fulcro no 

art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu JOSÉ FERNANDES DA SILVA, 

a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no 

crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as disposições pertinentes da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55190 Nr: 1721-46.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 Nos termos da legislação vigente, e ante o valor a ser levantado pelo 

requerente, intimo a parte requerida para que querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, nos termos do provimento 68/2018 - CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53388 Nr: 45-63.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VANDO DOS SANTOS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente, e ante o valor a ser levantado 

informado nos autos pelo autor, intimo a parte requerida para que 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, nos termos do provimento 

68/2018 - CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35937 Nr: 681-05.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 58, bem como 

o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora, pessoalmente e 

por meio do advogado, para se manifestar sobre seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-37.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMAO DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010104-37.2015.8.11.0088. REQUERENTE: MIGUEL ROMAO DE AVILA 

REQUERIDO: ADILSON ALVES DE SOUZA Vistos. Ante o teor da certidão 

do Oficial de Justiça (id 12288814), intime-se a parte promovente para que 

apresente o endereço atualizado do promovido, indicando ponto de 

referência se possível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Atendida a determinação acima, retornem conclusos para designação de 

audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 22 de maio de 2018. (assinada digitalmente) 

Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-09.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (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 ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000073-09.2017.8.11.0088. REQUERENTE: RAFAEL OLIVEIRA AMARAL 
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REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-20.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

DIEGO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DE JESUS RIBEIRO (REQUERIDO)

EDSON BELLAVISTA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010131-20.2015.8.11.0088. REQUERENTE: DIEGO COELHO, DIEGO 

COELHO COMERCIO - EPP REQUERIDO: EDSON BELLAVISTA ROSA, 

ROSELI DE JESUS RIBEIRO Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

interpostos em face da sentença que condenou o autor no pagamento das 

custas e despesas processuais. O recurso foi interposto 

tempestivamente, merecendo ser conhecido. Porém, há manifesto caráter 

infringente nos embargos, o que não é cabível nesta via recursal. O 

embargante requer discutir matéria decidida e fundamentada na decisão. 

Todos os pontos elencados nos embargos de declaração foram 

examinados e decididos na decisão. Não há contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença atacada e por isso, incabível os embargos. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

(AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA 

EX-PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. PRONUNCIAMENTO DO STF 

SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NOVEL REDAÇÃO DO ART. 84 DO 

CPP (LEI 10.628/02). INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. 

EFEITO INTERRUPTIVO ENCARTADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO, APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. INOCORRÊNCIA.) 1. O inconformismo, que tem como real escopo 

a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. (...) 3. (...) 4. Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 805.278 – PR 

(2005/0203876-6) Rel. Min. Luiz Fux). Desta forma, a via recursal correta 

para o inconformismo do autor não é adequada. Como dito, a certidão 

expedida pela Gestora Judiciária no id 11101681, esclarece que o autor foi 

devidamente intimado para comparecer na audiência de conciliação 

designada nos autos, conforme se vê no mov. 17 - evento nº 12087401. 

Contudo, não compareceu. Logo, forçoso concluir que não houve omissão 

ou contradição na sentença embargada. Para rechaçar qualquer 

discussão a respeito, trago a baila o enunciado nº 28 do FONAJE, o qual 

dispõe: "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, 

da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas." Isso posto, 

REJEITO os embargos de declaração. No mais, certifique quanto ao 

recolhimento das custas e despesas processuais pelo requerente, uma 

vez que devidamente intimado (id 10788609). Em caso de não 

recolhimento, proceda-se conforme o art. 467, da CNGC. Após, arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 14 de junho de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-88.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000016-88.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JEANE LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA Vistos. Compulsando o 

processo, verifico que na audiência de conciliação as partes pugnaram 

pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para entabularem 

acordo. Contudo, no id 11636852, a requerente informou que as partes 

não se acordaram, requerendo o prosseguimento do processo. Diante 

disso, devolvo o prazo da contestação ao promovido, e determino a sua 

intimação, por suas advogadas, para que apresente a referida peça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, em caso de apresentação, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade e intime-se a parte autora, para 

querendo, impugna-la, em igual prazo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 28 de maio de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-88.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000016-88.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JEANE LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA Vistos. Compulsando o 

processo, verifico que na audiência de conciliação as partes pugnaram 

pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para entabularem 

acordo. Contudo, no id 11636852, a requerente informou que as partes 

não se acordaram, requerendo o prosseguimento do processo. Diante 

disso, devolvo o prazo da contestação ao promovido, e determino a sua 

intimação, por suas advogadas, para que apresente a referida peça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, em caso de apresentação, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade e intime-se a parte autora, para 

querendo, impugna-la, em igual prazo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 28 de maio de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-47.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MIRANDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000010-47.2018.8.11.0088. REQUERENTE: VICTOR MIRANDA XAVIER 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Tendo em vista que a 

parte autora apresentou o endereço atualizado do requerido, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 13 horas 

30 minutos. Cite-se e intime-se a parte ré, para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 4 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se o 

autor, por sua advogada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 28 de maio de 2018. (assinada digitalmente) 

Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33817 Nr: 346-20.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMÓVEIS BIGATON LTDA., JANE BIGATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BIGATON, EDUARDO JOSE BIGATON, 

JOÃO PEDRO BIGATON BRANDÃO, FABIOLA ALESSANDRA BIGATON, 

FELIPE FERNANDO BIGATON, UNIMED BARRA DO GARÇAS - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS DA SILVA - 

OAB:19638/GO, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14614

 Nos termos da legislação vigente, e ante o valor a ser levantado pelo 

requerido, intimo a parte requerente para que querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, nos termos do provimento 68/2018 - CNJ.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Certidão

C E R T I D Ã O

 Certifico que o Servidor Sidney Pereira matrícula 34866 teve portaria de 

designação para Gestor Administ rativo 3 publicada em 11/07/2018 na edi 

ção 10291 do DJE, em substituição à servidora Nilza Coelho Germinari, 

distribuidora que exercia cargo de Gestora Administrativa 3.

Certifico ainda a referida portaria não foi enviada através do sistema 

SGPWeb, e que após a publicação é que foi iniciado o trâmite do convite 

para efetivação no cargo.

Brasnorte, 11 de julho de 2018

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 456-36.2015.811.0100

 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: ADRIANO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA , LUIS ALEXANDRE 

BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - OAB:10447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada de Carta Precatória acostada a ref. 29, e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71653 Nr: 1788-33.2018.811.0100

 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): RCD, RAD, AEVCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para juntar ao feito a decisão liminar que 

determinou a busca e apreensão objeto deste pleito, emendando a inicial, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido aludido prazo, o que deverá ser certificado, com ou sem a 

promoção da determinada diligência, venham-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70944 Nr: 1335-38.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD3VCDCDS, GAFCDIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Postergo a análise do pedido contido à ref.: 12 deste feito, para momento 

posterior ao cumprimento do pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

eis que a parte requerente, mesmo devidamente intimada, não realizou tal 

pagamento até o momento, consoante se extrai do teor da certidão à ref.: 

11 deste feito.

Isso posto, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, o que deverá ser certificado.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36717 Nr: 485-22.2016.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL APARECIDO MILTON BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:/PR 69617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo 

novamente a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar os dados bancários (CPF ou CNPJ, nome do Banco, nº da 

agencia e da conta bancária) para liberar os valores depositados 

equivocadamente na Conta de depósito judicial.

Certifico desde já, que analisando meticulosamente os autos não verfiquei 

tais informações, que são de suma importância para a liberação dos 

referidos valores, bem como devolução da missiva para a Comarca 

deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 634-67.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA, LATICÍNIO LANCHEBON INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, SEBASTIÃO ANTONIO DA COSTA, SAMUEL JOSÉ ARRUDA, 

ORLANDO MANOEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARY CARVALHO BORGES 

- OAB:2.078

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 
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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. Informo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligencia na região central da cidade, entretanto é 

necessário o pagamento de 05 (cinco) diligencias, pois é neessário 

realiazar a avaliação e pesquisa sobre o valor do imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41864 Nr: 488-06.2018.811.0110

 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: HOSANO TOMOTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33743 Nr: 1146-69.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIAS MARTINS DE OLIVEIRA, VANDEIR LUIZ RIBEIRO, 

EMIVAL TADEU PEREIRA DE SOUSA, PEDRO DOS REIS AZEVEDO, 

GERALDO PEREIRA DE BRITO, ADVERTINO GONÇALVES, JOEL BASILIO 

DA COSTA, CLAUDINEI PASSERINI, APARECIDO SILVESTRE FERREIRA, 

JESSÉ ROSA MADALENA, VANTUIL LUIZ RIBEIRO, DOLORITA DOMINGAS 

DOS SANTOS MORAIS, FRANCISCO MENDES DE SOUZA, MARCO 

ANTONIO ROSA PRUDENTE, ELVAN GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO 

CARLOS COSTA, JOSÉ DE JESUS GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES, LUCILENE CÂNDIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, THIAGO BORGES DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 164.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT, EDSON AZOLINI - OAB:3094

 Processo: 1146-69.2014.811.0110 Código: 33743

Vistos.

Decisão->Determinação.

CERTIFIQUE-SE a secretaria, quanto ao decurso do prazo para 

manifestação dos requerentes, determinada à fl.385.

Intimem-se os requeridos para se manifestarem em relação ao pedido de 

habilitação às fls. 386/394, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

690 do CPC.

Após, voltem-me para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 11 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21727 Nr: 731-33.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL JOSÉ ARRUDA, SEBASTIÃO 

ANTONIO DA COSTA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO JOSE SOARES - 

OAB:10166-A/CE, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924-MT, 

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO JOSE SOARES - 

OAB:10166-A/CE

 Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito 

nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, V, ambos do Código de 

Processo Civil.Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo do 

exequente. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento 

dos autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Campinápolis – MT, 10 de julho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40673 Nr: 1791-89.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDS, LFDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1791-89.2017.811.0110Código: 40673Vistos.Decreto o 

segredo de justiça nos termos do artigo 189, inciso II, do CPC.Trata-se de 

Ação de Regulamentação de Guarda e Visita com Antecipação de Tutela 

proposta por FRANCIELE FERNANDES DOS SANTOS em relação à sua 

filha LORENA FERNANDES DA CONCEIÇÃO SANTOS, em face de ITAMAR 

DA CONCEIÇÃO SANTOS.Fundamento e decido..AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, que 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, 

e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 27 de AGOSTO de 2.018, às 

14h30min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DA REQUERIDAA 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.Campinápolis – MT, 09 de julho de 2018Ítalo Osvaldo Alves da 

SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 928-12.2012.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A

 Procedo à intimação das partes, dando ciência da perícia agendada para 

o dia 01/08/2018, às 16h00min, no ESF I, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros documentos que repute importantes ao esclarecimento 

do(a) perito(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 1759-84.2017.811.0110

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 523 de 648



 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

ABSOLVER CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA do delito disposto no art. 309 

da Lei 9.503/97, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e CONDENAR o réu 

CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA, com incurso no delito capitulado no art. 

330, do Código Penal.7. PENA DEFINITIVA: TORNO DEFINITIVA a pena do 

réu CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA, qualif. nos autos, em 40 (quarenta) 

DIAS de detenção pela prática do crime capitulado no art. 330, do Código 

Penal.Da Pena DE MULTAQuanto à pena cumulativa de multa, prevista no 

preceito secundário do art. 330, do CP, considero que esta segue o 

critério de duas etapas.Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais 

do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. 

Considerando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos. Devendo a pena de multa ser paga ao fundo 

penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo 

de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.8. 

DELIBERAÇÕES FINAIS:8.1. Do Regime Inicial de PenaO regime inicial de 

cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §1º, “b” 

do CP c/c §3°, nos termos da Súmula 269 do STJ.8.2. DETRAÇÃO Não há 

operação de detração a ser realizada nos presentes autos.8.3. Da 

Substituição da PenaIncabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP. Da mesma forma, 

incabível a aplicação do SURSIS, conforme art. 77, I, do CP.8.4. Do direito 

de recorrer em liberdadeConcedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, visto que não presentes os fundamentos da prisão 

preventiva.9.0. DELIBERAÇÕES FINAIS Do Trânsito em Julgado.Transitada 

em julgado a presente decisão, certifique-se, e após, procedam-se com as 

seguintes determinações:- expeça-se guia definitiva de execução;- 

oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;- intime-se o réu para 

recolhimento da pena de multa.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80784 Nr: 1130-16.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA, MAICON 

ARAUJO, CLEYTON TORQUATO GOMES, ADRIANA DA COSTA LIMA, 

MARCELO DO PRADO NOGUEIRA, ANILSON NOGUEIRA SANTOS, 

SEVERINO TORQUATO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739-A/MT, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT, XÊNIA MICHELE 

ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13697

 Intimação do advogado Elton Diogo Viecelli, OAB/MT n° 22370/O para 

DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos presentes autos que 

encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que até a presente data 

não foram devidamente devolvidos. Outrossim, informo que caso os autos 

não sejam devolvidos no prazo estipulado, serão tomadas as medidas 

previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 10 do Capítulo II e seguintes, 

“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): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 671-14.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ANTONIO COSTA - ME, GENTIL 

ANTONIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Elton Diogo Viecelli, OAB/MT n° 22370/O para 

DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos presentes autos que 

encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que até a presente data 

não foram devidamente devolvidos. Outrossim, informo que caso os autos 

não sejam devolvidos no prazo estipulado, serão tomadas as medidas 

previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 10 do Capítulo II e seguintes, 

“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): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52076 Nr: 1377-02.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR PANCERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Elton Diogo Viecelli, OAB/MT n° 22370/O para 

DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos presentes autos que 

encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que até a presente data 

não foram devidamente devolvidos. Outrossim, informo que caso os autos 

não sejam devolvidos no prazo estipulado, serão tomadas as medidas 

previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 10 do Capítulo II e seguintes, 

“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): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 934-56.2006.811.0101

 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): SUPERMERCADO BASMAR LTDA, JOEL 

ANTONIAZZI, JOSÉ PASCHOAL BASTIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB-MT 6660

 Intimação do advogado Elton Diogo Viecelli, OAB/MT n° 22370/O para 

DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos presentes autos que 

encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que até a presente data 

não foram devidamente devolvidos. Outrossim, informo que caso os autos 

não sejam devolvidos no prazo estipulado, serão tomadas as medidas 

previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 10 do Capítulo II e seguintes, 

“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."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82388 Nr: 1581-07.2013.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRO DOMINGOS ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. (...) Diante disso, converto a presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Dec.-Lei nº 

911/69.Proceda-se às anotações pertinentes no Distribuidor. 2. Intime-se o 

exequente para fornecer o atual endereço do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Com o endereço, cite-se o executado para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar integralmente a dívida, apurada no cálculo do credor, 

sob pena de imediata penhora de bens, prosseguindo-se nos ulteriores 

termos da execução (art. 829, NCPC).4. (...) 8. Não sendo informado o 

atual endereço do executado, voltem conclusos. 9. Diligências 

necessárias.Cláudia, 10 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54712 Nr: 172-30.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12090A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. (...) Diante disso, converto a presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Dec.-Lei nº 

911/69.Proceda-se às anotações pertinentes no Distribuidor. 2. Intime-se o 

exequente para fornecer o atual endereço do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Com o endereço, cite-se o executado para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar integralmente a dívida, apurada no cálculo do credor, 

sob pena de imediata penhora de bens, prosseguindo-se nos ulteriores 

termos da execução (art. 829, NCPC).4. (...).8. Não sendo informado o 

atual endereço do executado, voltem conclusos. 9. Diligências 

necessárias.Cláudia, 10 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82326 Nr: 1233-23.2012.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, Orlando Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.601, JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT 15.904, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e determino o valor da causa dos 

autos principais em R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil 

reais).Custas pelo Impugnado.P.R.I.Decorrido o prazo para eventual 

recurso, intime-se o Impugnado para recolher as custas processuais 

remanescentes nos autos principais; extraia-se cópia desta decisão e 

junte-a aos autos principais; após, desapensem-se e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.Procedam-se as baixas e comunicações necessárias. 

Cláudia, 10 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83741 Nr: 902-70.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PAULO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 14077 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim 

de: a) DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel 

urbano firmado entre as partes e DETERMINAR a reintegração de posse 

do imóvel em favor da parte autora, concedendo o prazo de 30 (trinta) 

dias para a desocupação voluntária. Transcorrido o prazo sem a 

desocupação, expeça-se mandado de reintegração na posse do bem 

imóvel em favor do Autor; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

multa contratual, no importe de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 

entre o período de 31.08.2013 até a efetiva reintegração de posse, 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

ambos a partir da citação, cujos valores serão apurados em cumprimento 

de sentença; c) considerando a rescisão contratual, DETERMINO que a 

parte autora restitua o montante de R$ 115.000,00 pago pela requerida, 

corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, 

facultando às partes a compensação deste valor com o descrito no item 

“b”.(...) . Cláudia, 10 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82298 Nr: 1493-66.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MANDUCA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva - OAB:18.211-MT, MURILO ESPÍNDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4.062

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, face 

ao trabalho desenvolvido, o lugar da prestação, o zelo profissional, o 

tempo exigido, a natureza e a importância das demandas.P.R.I.Certificado 

o trânsito em julgado, desapensem-se e arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 10 de julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53161 Nr: 1143-83.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AIRTON FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a impugnação à 

execução de fls. 113/121, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, conclusos para deliberações.

 3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54510 Nr: 1088-98.2011.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 95-21.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 95-21.2012 (Id. 54635) Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via 

sistema RENAJUD a fim de averiguar a existência de bens em nome da 

empresa executada CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: (...), bem como de sua 

responsável MÁRCIA MARIA DIAS MOREIRA, CPF: (...) .(...).Caso a busca 

pelo sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado sejam infrutíferos, 

por constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) 

judicial(is) ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por 

certificar o oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e não 

está(ão) na posse da(s) parte(s) executada(s), intimem-se a(s) parte(s) 

autora(s) para que em 10 (dez) dias, indique(m) bem(ns) passíveis de 

penhora da(s) parte(s) executada(s), sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 2. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud 

das 03 (três) ultimas declarações de imposto de renda da parte executada 

CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ: 00.103.071/0001-10 e MÁRCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, CPF: 604.340.071-53, resultado da consulta encontra-se em 

anexo.3. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, a respeito da consulta via sistema Infojud. 4. Diligências 

necessárias.Cláudia, 27 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 187-72.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2007/35(Id. 47682)

Execução Por Quantia Certa

Exequente: FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Executado: EDILENE DIESEL

Vistos.

1. Primeiramente cumpra-se a decisão de fl. 81, no item “1” acerca da 

intimação por edital da Executada.

2. Ainda, cumpra-se a decisão de fl. 115, no item “1”.

3. Defiro a busca de bens pelo sistema INFOJUD. Segue a consulta em 

anexo.

4. Intime-se o Exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 27 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49866 Nr: 821-34.2008.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSAKU & MYASAKI LTDA, SÉRGIO AKIRA 

OSAKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2008/108 (Id. 49866). .Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via 

sistema RENAJUD a fim de averiguar a existência de bens em nome dos 

executados OSAKU E MIYSAKI LTDA, CNPJ: (...) e SÉRGIO AKIRA 

OSAKU, CPF/MF nº (...) .(...) Caso a busca pelo sistema RENAJUD ou o 

cumprimento do mandado sejam infrutíferos, por constar no cadastro 

do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) judicial(is) ou por ser(em) 

objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por certificar o oficial de justiça de 

que não é(são) de propriedade e não está(ão) na posse da(s) parte(s) 

executada(s), intimem-se a(s) parte(s) autora(s) para que em 10 (dez) 

dias, indique(m) bem(ns) passíveis de penhora da(s) parte(s) 

executada(s), sob pena de extinção e arquivamento do feito. 2. Defiro o 

pedido de consulta via sistema Infojud da última declaração de imposto de 

renda da parte executada. O resultado da consulta encontra-se em 

anexo.3. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, a respeito da consulta via sistema Infojud.4. Diligências 

necessárias.Cláudia, 20 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50827 Nr: 208-77.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BATISTA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2009/47 (Id. 50827)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: BANCO BRADESCO S/A

 Executado: JOAQUIM BATISTA SARAIVA

Vistos.

1. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud das 03 (três) ultimas 

declarações de imposto de renda da parte executada JOAQUIM BATISTA 

SARAIVA, CPF nº 489.355.468-00. O resultado da consulta encontra-se 

em anexo.

2. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a respeito da consulta via sistema Infojud.

 3. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88942 Nr: 145-08.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: dbrs, RVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87050 Nr: 1087-74.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87049 Nr: 1086-89.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1297-96.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA YOSHIDA GUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CRISTIANO CABRAL, ITAÚ UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992- A/MT, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:OAB/MT 13154

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários periciais de fls. 

202/207, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65976 Nr: 1329-55.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Galdino Silva de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Contra a Fazenda Pública em que figuram 

as partes em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 05/20.

Pedido da parte autora requerendo a desistência da ação (fls. 29).

Breve relatório, fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Postula o artigo 485, inciso VIII, do CPC, pela extinção do processo quando 

o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub examine”.

Assim, considerando que a parte autora manifestou-se pelo arquivamento 

dos autos, a extinção do processo é medida que se impõe.

 Todavia, faz-se imperioso registrar que persiste o direito à execução, 

conforme o entendimento jurisprudencial pátrio acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. IRRENUNCIÁVEL. INSUSCETÍVEL DE 

COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. FACULDADE DE A PARTE 

CREDORA EXERCER O DIREITO EM DATA FUTURA. RECURSO PROVIDO. 

1. O direito a alimentos é irrenunciável e o respectivo crédito insuscetível 

de compensação, conforme diretiva dos artigos 373, II, e 1.707, do Código 

Civil. A desistência da execução de alimentos não resulta em renúncia ao 

direito material, facultando-se à parte credora exercer tal direito em data 

futura, uma vez que a desistência conduz à extinção do processo, sem 

resolução do mérito. (TJ-DF : 20100110487034 - Segredo de Justiça 

0021003-90.2010.8.07.0001; Relator: SILVA LEMOS, data de julgamento 

26/10/2016, 5ª Turma Cível). (Negrito nosso)

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

No mais, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa por ser a mesma 

beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34162 Nr: 144-89.2008.811.0105

 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: Julia Kunz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o autor para impulsionar o feito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 2129-59.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Nobre Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - Defensora Nomeada - OAB:11.455-B/MT

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 16h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que será realizada a inquirição das 

testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38027 Nr: 1629-90.2009.811.0105

 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
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 PARTE AUTORA: Isabel Gomes Ferreira Rodrigues

 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:

 Nos termos da decisão retro, impulsiono o feito com a finalidade de intimar 

a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31121 Nr: 1584-91.2006.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão retro, impulsiono o feito com a finalidade de intimar 

a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63114 Nr: 514-92.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

conforme decisão de fl.82, requeira o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze)dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 1884-09.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Carpena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. Tendo em vista a 

ausência justificada da testemunha, DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, 

às 14h00min, para audiência de instrução e julgamento, ocasião que será 

interrogado a testemunha Alessandro Martins Almeida, bem como 

interrogar o réu. II. SOLICITE-SE informação a respeito do cumprimento da 

carta precatória de fls. 77. III. Na forma do art. 25 da Lei n. 10.826/03, 

encaminho as armas e munições apreendidas em razão deste processo 

ao Comando do Exército, para fim de destruição ou doação. IV. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. V. ÀS PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65920 Nr: 1263-75.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair José Fritz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Por todo o exposto, e por tudo o que mais que consta dos autos, com 

fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão punitiva e ABSOLVO o réu ALDAIR JOSÉ FRITZ. REVOGO as 

medidas cautelares eventualmente impostas ao réu, desde que referentes 

a estes fatos. Descabe condenação ao pagamento de custas processuais 

e honorários de sucumbência. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE, 

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações de praxe. 

P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 25026 Nr: 728-98.2004.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS 

DA GLEBA SÃO FRANCISCO-AGROFAN, APARECIDO CLAUDENIR 

CRIVELARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILIO MASCARELLO, MINERAÇÃO 

ARIPUANÃ S/A, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA. 

- COPEGRO, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcelo Cardoso de 

Oliveira - OAB:3598, MARISA APARECIDA DIAS DA SILVA - 

OAB:1.812/RO, MAURO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2649, RAFAEL 

CUNHA RAFUL - OAB:4896, Rubens Devet Genero - OAB:3543/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT, EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, ELVIS BITTENCOURT - OAB:19015, Felipe Pelegrini - 

OAB:16064, Ieda Maria de Almeida Grabner - OAB:11455-B/MT, 

James Leornardo Parente Ávila - OAB:5.367, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/O, NELSON MAIA TIMO - OAB:5077/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/O, Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823, RONALDO MONTEIRO FEGURI - OAB:8.328, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10059, welington de almeida santos - OAB:20883, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o polo ativo para que, em 

querendo, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação adesivo 

interposto às fls.1863/1869.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 1016-65.2012.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.De consequência, com fulcro no 

art. 485, § 2º, do CPC, condeno a parte autora às custas e despesas 

processuais, cuja cobrança ficará suspensa por ser a mesma beneficiária 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63550 Nr: 957-43.2013.811.0105

 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: GSO, SAdS, LAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

fixando a prestação alimentícia em 30% do salário mínimo vigente, a qual 

deverá ser paga até o dia 10 de cada mês, razão porque EXTINGO o 

processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno ambas as partes, na proporção de 50% cada, 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, com 

espeque no art. 86 do CPC, as quais suspendo em razão do art. 98, §3º 

do mesmo código.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 61744 Nr: 813-06.2012.811.0105

 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: Aparecido Bernardo Geraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e 

julgo PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR o direito de 

aposentadoria rural por idade em favor de APARECIDO BERNARDO 

GERALDO; b) DETERMINAR que o réu Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS implante o benefício suprarreferido em favor da autora, tendo como 

termo de início do benefício a data da citação; c) CONDENAR Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e 

vencidas, corrigidas monetariamente – Lei n. 6.899/81 -, a partir do 

vencimento de cada, com base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 4425), e 

juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. d) 

CONDENAR o réu ao PAGAMENTO dos honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ, em razão do lapso temporal de duração deste processo, atuação das 

partes e grau de dificuldade do feito. Descabem custas. Prescinde 

reexame necessário (artigo 496, §3º, I, do NCPC). Transitada em julgado a 

sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o Registro no caso – art. 317, § 5º, da CNGC Judicial. P. 

I. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63153 Nr: 553-89.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildate de Jesus Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, o que faço resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.CONDENO o autor ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo no mínimo legal, com a ressalva do art. 98, § 

3º, do CPC. REVOGO a tutela de urgência deferida às fls. 50/51, uma vez 

que ausentes os requisitos.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as respectivas baixas. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64635 Nr: 93-68.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTERNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, o que faço resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, 

do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo no mínimo legal, com a ressalva do art. 98, § 

3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35206 Nr: 1407-59.2008.811.0105

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Ruiz Matsura - 

OAB:9.941-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Depósitoem que figuram como partes as em epígrafe.

Inicial e documentos às fls.08/38.

Às fls. 50 foi determinada a intimação pessoal do autor.

Devidamente intimado,não se manifestou nos autos (fls. 52).

É breve o relatório.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Todavia, antes de adotar tal procedimento, deve intimar pessoalmente o 

autor para dar prosseguimento ao feito. Verifica-se que a parteexequente 

instada a se manifestar, quedou-se inerte.

No caso em tela, o próprio autor e supostamente maior interessado na 

resolução da lidequedou-se inerte,razão pela qual a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37174 Nr: 1011-48.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca dos documentos de folhas 138/139, no prazo legal de 

05 dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60328 Nr: 1520-08.2011.811.0105

 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: Ruth Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, José Barreto de Oliveira - OAB:-MT/ 

8404, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:MT/ 10.807-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Rito Ordinário em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls.05/40.

Às fls. 106a parte autora foi devidamente intimada da decisão proferida às 

fls. 104, contudo não se manifestou nos autos.

É breve o relatório.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Inobstante a parte autora tenha informado seu endereço atualizado no 

balcão do fórum, não impulsionou o feito, razão pela qual fica 

caracterizado o abandono.

 No caso em tela, o próprio autor e supostamente maior interessado na 

resolução da lidequedou-se inerte,razão pela qual a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 
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processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61382 Nr: 3258-65.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Educacional Portal do Saber Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nader Tomé Neto - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelas partes em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 05/08 e já à fls. 27, o exequente informou que 

a dívida estava quitada, pugnando pela extinção da ação, nos moldes do 

artigo 924, II, do CPC.

É o relato.

Decido.

 Tendo havido pagamento do débito pelo executado, impõe-se a extinção 

do processo em face da quitação da dívida fiscal.

 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 

declaração juntada às fls. 27.

 Em face do cumprimento voluntário 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 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da causa.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63414 Nr: 819-76.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. Tendo em vista o 

teor da certidão de fls. 89, REDESIGNO audiência para o dia 15 de agosto 

de 2018, às 18h00min. II. OFICIE-SE aos Juízos Deprecados solicitando 

informação a respeito das cartas precatórias de fls. 74 e 76. III. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38175 Nr: 1832-52.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alexandre Sanches Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 Vistos.

INDEFIRO cota ministerial, eis que o réu foi contemplado com o benefício da 

suspensão condicional do processo (fls. 74).

Assim, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1667-63.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. O réu foi intimado 

quanto a esta solenidade, contudo, não se fez presente e sequer 

apresentou justificativa para sua ausência. Sendo assim, aplico ao caso 

em voga o art. 367 do CPP, passando a tramitar o processo sem a 

presença do réu. II. DESIGNO o dia 15 de agosto de 2018, às 17h00min, 

para a oitiva da vítima Julimar Morais de Souza, ficando desde já 

autorizada a sua condução coercitiva na forma do art. 218 do CPP. III. 

HOMOLOGO para os devidos fins o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha Vaninho Santana da Silva. IV. OFICIE-SE a Comarca de Juína 

solicitando informação acerca do cumprimento da carta precatória de fls. 

99. V. CUMPRA-SE expedindo o necessário. VI. ÀS PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2767-77.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZE DE LIMA MELLO, RENATO LUIZ DE 

CARVALHO, IZABEL CÂNDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I – na forma do art. 

120, caput, do CPP, a restituição de bem apreendido, quando cabível, 

poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos 

autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Pois 

bem. Nesta solenidade o requerente não fez prova quanto à propriedade 

dos bens apreendidos, motivo por que, ao menos por ora, o 

INDEFERIMENTO é a medida a se impor. II – no mais, mantenho pelos seus 

próprios fundamentos a decisão proferida à Ref. 04. III – Considerando o 

relato das vítimas acerca dos abusos supostamente sofridos, REMETA-SE 

cópia do depoimento dos autuados para à Autoridade Policial, à 

Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público. IV – OFICIE-SE à 

Autoridade Policial solicitando o envio de auto de exame de corpo de delito 

dos autuados. V – CUMPRA-SE expedindo o necessário. VI – ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89909 Nr: 2766-92.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., Vistos etc. I. 

MANTENHO a decisão proferida às fls. 71/72, pelos seus próprios 

fundamentos. II. REITERE-SE ofício à Autoridade Policial solicitando o envio 

do laudo do corpo de delito do custodiado. III. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 61534 Nr: 603-52.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora concordou que a correção dos valores 

atrasados seja feita nos moldes do art. 1-F da Lei n. 9.494/97, com fulcro 

no art. 998 e seguintes do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso 

interposto pela parte ré.

CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado da decisão.

Após, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeiram o que entenderem de direito.

 No silêncio, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34618 Nr: 845-50.2008.811.0105

 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): ADRIANO SILVA DELFINO, Adriana Sprey 

Pereira, MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, Ilsom Castro de Palma, Caps 

Consultoria Assessoria e Plenejamento Empresarial Ltda - M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com 

base no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus 

devidos efeitos, julgando apenas o pedido relativo à anulação do concurso 

público.Revogo a tutela cautelar deferida às fls. 584/590, ante a perda de 

seu objeto.Intime-se o autor para que dê prosseguimento ao feito.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66056 Nr: 1382-36.2014.811.0105

 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: Inbrands S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Alvares da Silva 

Campos - OAB:108.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

PROCEDA-SE com a pesquisa junto ao Sistema Bacenjud em busca do 

endereço da parte requerida/executada.

Com o aporte da resposta, INTIME-SE a parte requerente/executada para 

que impulsione o feito no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35559 Nr: 1960-09.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel José Mansur Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Vistos.

Os autos vieram conclusos após a apresentação de resposta à acusação 

pelo acusado.

É o que tinha para relatar.

Fundamento e decido.

Para que o réu seja sumariamente absolvido, é necessário que a 

existência da causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja 

manifesta, bem como o fato narrado evidentemente não constituir crime.

Depreende-se dos autos, que a parte ré alega uma excludente de ilicitude, 

qual seja o estrito cumprimento do dever legal.

Todavia, os elementos trazidos na peça defensiva são frágeis e 

insuficientes para aferir o grau de culpabilidade do agente.

 Nesta senda, a instrução tem o condão de aclarar as controvérsias e se 

faz indispensável para a elucidação dos fatos, razão pela qual não 

merece prosperar, neste momento processual, a tese aventada pela 

defesa.

Desta feita, VERIFICO que a absolvição sumária não se amolda ao 

presente caso, eis que ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 18 de setembro 2018, às 18h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65246 Nr: 664-39.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Arnold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Gosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução contra a FAZENDA PÚBLICA em que figuram como 

partes as em epígrafe.

Regularmente citada às fls. 27, a executada não apresentou embargos do 

devedor no prazo legal (fls. 29).

Às fls. 32-v foi juntada aos autos informação de que o crédito foi 

devidamente quitado.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

Ante a notícia do pagamento do débito pela executada, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Por sua vez, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

 Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

de sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65695 Nr: 1055-91.2014.811.0105

 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: NACdO, VCO, MCdO, SCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca da cota ministerial.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65831 Nr: 1181-44.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSC, ACS, ATCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rebecca Barroso Ribeiro - 

OAB:18.117A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de dissolução de união estável,em que se pleiteia 

também a guarda e a fixação de alimentos provisórios em favor dos filhos 

do casal.

A ordem jurídica vigente admite a cumulação de pedidos em um único 

processo, contudo, condiciona-a a alguns requisitos.

Segundo o art. 327, § 1º, III, do CPC, para que seja admissível a cumulação 

objetiva de demandas, o tipo de procedimento adotado deve ser adequado 

para todos os pedidos.

Haja vista que os ritos adotados para as ações de alimentos e guarda não 

são compatíveis entre si, a cumulação nos moldes pleiteados pela parte 

autora é indevida.

Com efeito, o rito das ações de alimentos é mais célere, cuja prática de 

quase todos os atos ocorre na audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, a qual é designada, desde que a petição inicial atenda aos 

requisitos legais, no primeiro contato do Magistrado com o processo.

A celeridade almejada pelo legislador visa assegurar que aquele que 

necessita de alimentos – uma pessoa que não consegue prover o seu 

próprio sustento – fique alijado do mínimo necessário para viver.

Por sua vez, o rito das ações de famílias não imprime a mesma celeridade, 

dando uma maior ênfase à autocomposição entre as partes – até porque 

esta é a melhor forme de pacificar definitivamente a lide.

 Desta feita, é de rigor a emenda a petição inicial para adequá-la àquilo que 

o ordenamento jurídico exige, sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, a extinção do processo sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, por orientação do art. 321, caput, do CPC, intime-se a 

parte autora para que emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60045 Nr: 1426-60.2011.811.0105

 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: Marilza dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTERLEI WALTER, Ediana Lima Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

PROCEDA a secretaria com a atualização da classe processual conforme 

determinado às fls. 23.

No mais, DEFIRO petitório de fls. 24 para determinar, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE para a Exequente se 

manifestar no que entender de direito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64645 Nr: 103-15.2014.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP, Adones José Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Não havendo prejudiciais, com fulcro no artigo 357 do CPC, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução.

Consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO, 

como pontos controvertidos: a) se a requerente é, ou não, portadora de 

deficiência visual que a torna incapaz para o trabalho; e b) se a 

requerente possui, ou não, meios de prover a própria subsistência ou de 

tê-la provida por sua família.

NOMEIO perita a Dr.ª Evelin Oliver Berft, para a realização da perícia, que 

pode ser encontrada na Unidade de Saúde da Família do Guariba, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), consoante tabela V da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305.

Frisa-se que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara em 

local e data a serem fixados pela profissional nomeada alhures.

Após, INTIMEM-SE as partes acerca da perícia agendada, quando 

poderão, no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

ENCAMINHEM-SE os quesitos.

Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 dias, manifestar nos autos.

Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento através do Sistema AJG, na forma estabelecida pela 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305.

 No mesmo passo, NOTIFIQUE-SE a equipe interdisciplinar do Juízo, para 

que proceda o estudo social na residência da autora, devendo verificar se 

a autora preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 

8.742/93.

Aportando os laudos aos autos, DIGAM as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65086 Nr: 513-73.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULINO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIMEM-SE a parte Banco do Brasil para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 59/61, na prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66298 Nr: 1585-95.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LQdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos;

Ante o teor da petição de fls. 24, INTIME-SE o advogado dativo para que 

apresente contestação em defesa da parte requerida.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67924 Nr: 792-25.2015.811.0105

 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): Vagner da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos.

DEFIRO cota ministerial de fls. 31, eis por que DETERMINO nova intimação 

do acusado para comprovar o cumprimento da transação penal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 1078-18.2006.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mazzotti Tornearia e Solda Ltda - M E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Ermison de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rebecca Barroso Ribeiro - 

OAB:18.117A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que figuram como 

partes as em epígrafe.

Inicial e documentos às fls.02/04.

Às fls. 57 foi determinada a intimação do autor para dar prosseguimento, 

sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimado,deixou transcorrer o prazosem manifestação (fls. 

60).

É breve o relatório.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Todavia, antes de adotar tal procedimento, deve intimar pessoalmente o 

autor para dar prosseguimento ao feito. Verifica-se que a parteexequente 

instada a se manifestar, quedou-se inerte.

No caso em tela, o próprio autor e supostamente maior interessado na 

resolução da lidequedou-se inerte,razão pela qual a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40481 Nr: 56-46.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Anchieta de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de EBERSON ANCHIETA DE JESUS para apurar a prática 

do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação (artigo 302 do Código 

de Trânsito Brasileiro).

A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2016 (fls. 38).

Às fls. 43 o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade, 

considerando o instituto da prescrição.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 O acusado foi denunciado pela prática do crime de dirigir veículo 

automotor sem habilitação, previsto no art. 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro, o qual prevê pena máxima de um ano de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima for igual a 01 (um) ano e, caso superior, não exceder a 02 (dois), 

tem prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o que se verifica no presente 

caso.

Considerando que os fatos ocorreram em 28 de dezembro de 2010 e a 

denúncia fora recebida em 01 de abril de 2016, nota-se que houve lapso 

temporal de 06 (seis) anos, portanto superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EBERSON 

ANCHIETA DE JESUS, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal, em relação ao delito de furto.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61490 Nr: 1229-89.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria n° 629/2018, declarando ponto facultativo 

no dia 22.06.2018, devido à realização do jogo Brasil X Costa Rica, não há 

nada que se fazer se não o cancelamento da audiência e designação em 

data futura.

 Assim, CANCELA-SE a audiência que se realizaria no dia 22.06.2018, às 

10h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 27.07.2018, às 13h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a referida audiência, atentando-se ao artigo 455 

do CPC. OBS.: como há indicação de depoimento pessoal da requerida, 

deverá ser intimada pessoalmente;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 05 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 872-41.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GARCIA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE JHEIMMS GOMES, VIP CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 
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MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria n° 629/2018, declarando ponto facultativo 

no dia 22.06.2018, devido à realização do jogo Brasil X Costa Rica, não há 

nada que se fazer se não o cancelamento da audiência e designação em 

data futura.

 Assim, CANCELA-SE a audiência que se realizaria no dia 22.06.2018, às 

15h00min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 27.07.2018, às 14h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a referida audiência, atentando-se ao despacho 

de fls. 71;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 05 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62708 Nr: 1066-75.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE LIMA TABORDA, JULIANA 

DE FÁTIMA MAIESKI MICHELS, NATALICIO GENUINO MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT, WELITON DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:20883/O

 Vistos...

Tendo em vista a correição marcada para o dia 20/06, conforme Portaria 

n° 31/2018 - CGJ, bem como a ida para Aripuanã no dia mencionado, já 

que acompanharei in loco a correição lá (em substituição), CANCELA-SE a 

audiência que se realizaria em 20.06.2018, às 17h00min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 31.07.2018, às 13h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, mas por telefone, se nomeado e residente em outra 

Cidade);

2. Após, conclusos para audiência;

3. Ciência ao Ministério Público.

Cumprir.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64229 Nr: 984-10.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE LEMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Considerando as informações expressas acima, REDESIGNA-SE a 

audiência para o dia 27.07.2018, às 10h30min, na sala de audiências da 

Vara Única desta Comarca.

Encerrada a instrução, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para audiência;

2. Após, conclusos para audiência.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68584 Nr: 593-84.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO DESIDÉRIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Vistos...

 Considerando o já mencionado, REDESIGNA-SE a referida audiência para 

o dia 13/08/2018, às 16h00min, ocasião em que será realizado o 

interrogatório do réu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR o réu e a Defesa para a referida audiência;

2. Após, conclusos para audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61490 Nr: 1229-89.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento do valor referente ao pagamento da diligência do sr. Oficial de 

Justiça, a fim de que esta secretaria possa proceder a intimação pessoal 

do requerido para audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 823-68.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS - Vulgo 

"Nandão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25992 Nr: 1392-16.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIGUAÇU MOTOSERRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5.982/MT

 Vistos...

Com a juntada dos documentos de fls. 145/321, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias;

2. Decorrido o prazo com ou manifestação, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 18 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61729 Nr: 118-36.2013.811.0099
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 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂNDIDO CENTURIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. L. F. DE OLIVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇAS DE ALUGUÉIS” 

ajuizada por CANDIDO CENTURIÃO em face de D.L.F. DE OLIVEIRA PEÇAS 

E SERVIÇOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que embora intimada para requerer o que se entender de 

direito, a parte-autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar nos 

autos conforme certidão de fls. 45.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTO

Pois bem. Verifica-se que foi realizada a intimação pessoal da 

parte-autora para que se manifestasse nos autos (art. 485, §1º, do CPC), 

todavia, mesmo devidamente intimada, o prazo decorreu sem 

manifestação nos autos.

Nesta seara, é imprescindível esclarecer que, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do CPC, o juiz não resolverá o mérito e, por consequência, 

extinguirá a ação quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbir.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, fica a exequente isenta do pagamento 

das custas, suspendendo-se a exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, 

§3º, do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35437 Nr: 289-61.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMÃOS SOCREPPA LTDA, 

CLAUDIO SOCREPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

De pronto, DEFERE-SE o pleito do advogado da parte-autora (fl. 42).

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora (via advogado), para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe se houve pagamento do débito em atrasado e, em sendo 

negativo, para que atualize o cálculo apresentado, requerendo o que de 

direito, conforme já determinado à fl. 38;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem a manifestação, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34319 Nr: 738-53.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE A. TAUFER, MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845/MT, ROSIMERE DUARTE - OAB:9100/MT, THIAGO ALVES 

DE SOUZA MELO - OAB:13964

 [...] Por conta disso, CANCELA-SE a audiência designada para a presente 

data, REDESIGNANDO-A para o dia 17/08/2018, às 16h30min. Manteve-se 

contato com a advogada da requerida, noticiando o cancelamento.Desde 

já se define que eventual não encontro das testemunhas indicadas não 

prejudicará a realização da audiência (depoimentos pessoais), nada 

obstando a designação de outra para as oitivas faltantes. Assim, à 

SECRETARIA:1.INTIMAR a autora acerca do cancelamento (por 

telefone);2.INTIMAR as partes do conteúdo desta decisão e acerca da 

nova data de audiência;3.EXPEDIR Precatória para Alta Floresta, isso para 

intimar pessoalmente a parte-requerida Daniele (ver endereço na petição 

de fl. 184) para a audiência (depoimento pessoal);4.INTIMAR pessoalmente 

a parte-autora para audiência (depoimento pessoal);5.INTIMAR o Município, 

isso para:a.Informar, no prazo de 05 dias, onde se encontram as 

testemunhas arroladas (fl. 105), com a consequência de, não o fazendo, 

não serem ouvidas;b.Comparecer à audiência6.OFICIAR à Secretaria 

Municipal de Saúde, isso para:a.Intimar as testemunhas de fl. 105, 

acompanhando a informação de onde trabalham (Hospital Municipal e 

PSF-Centro), isso para comparecerem à audiência designada.Serve como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31008 Nr: 639-54.2008.811.0099

 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): AGUIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, BENI AGUIAR, FRANKLIN CLÁUDIO HADMANN 

JASPER, DANIEL DA ROSA, JOÃO SCHURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, declina-se da competência para o processamento e 

julgamento dos fatos em destaque. Por consequência, DETERMINA-SE a 

remessa dos autos à Subseção Judiciária de Juína (Vara Única de 

Juína).Assim, à SECRETARIA:i.REMETER os autos à Subseção Judiciária 

de Juína;ii.Havendo objetos apreendidos no Fórum, após o recebimento do 

processo pela Justiça Federal, manter contato com a respectiva 

Secretaria (ou o Setor correspondente) e verificar a forma de 

encaminhá-los;iii.Caso algum objeto esteja apreendido em outro órgão, 

oficiar a tal e informar acerca da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público. Intimar a Defesa. Cumprir, com as baixas e comunicações 

devidas. Cotriguaçu/MT, 11 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60462 Nr: 200-04.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOG, GFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA, SPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-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.DEIXA-SE de condenar as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais (art. 90, § 2º do CPC), considerando ser o autor 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 71), bem como pelo 

disposto no artigo 90, § 3º do Código de Processo Civil.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIATransitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivar os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 19151 Nr: 24-06.2004.811.0099

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. I. MASSOLA LTDA - ME, AURI JORGE STEFENI, 

RENATA STEFENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789/MT

 Vistos...

Ante o teor do acórdão, à SECRETARIA para:

1. ARQUIVAR os autos, intimando as partes.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35739 Nr: 591-90.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANTÔNIO CARLOS GUIDONI FILHO - OAB:OAB/SP 

146.977, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - OAB:OAB/MT-7.954, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, MURILO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:MT 4.062, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:OAB/MT-6.180

 Vistos...

 Trata-se de “embargos de declaração” opostos contra a sentença.

Tempestividade já certificada.

Possibilidade de efeito infringente caso acolhida a tese manejada.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-embargada para, querendo, manifestar-se (art. 1.023, 

§2º do CPC);

a. PRAZO de 05 dias.

2. Após manifestação (ou decurso de prazo sem ela), conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60380 Nr: 119-55.2012.811.0099

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADEILDA DO AMARAL CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - 

UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifique as provas que pretende produzir (art. 348 do 

CPC);2.Após, conclusos. CONSIGNE-SE que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civi l . Int imar. Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-38.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALBINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO BUENOS AIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Considerando que a parte-promovente não foi intimada para a 

audiência do dia 11.07.2018, às 16h30min, nada há de ser feito se não a 

redesignação para data futura. Sendo assim, REDESIGNA-SE a audiência 

para o dia 17.08.2018, às 14h40min, na Sala de Audiências do Fórum 

desta Comarca. Por isso, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora 

para a audiência de instrução e julgamento, devendo trazer testemunhas e 

eventuais documentos para comprovação do quanto alegado; 2. NÃO 

INTIMAR a parte-requerida, já que revel, conforme já consignado em 

despacho anterior. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Cotriguaçu/MT, 11 de julho de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010039-38.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALBINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO BUENOS AIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos... Considerando que a parte-promovente não foi intimada para a 

audiência do dia 11.07.2018, às 16h30min, nada há de ser feito se não a 

redesignação para data futura. Sendo assim, REDESIGNA-SE a audiência 

para o dia 17.08.2018, às 14h40min, na Sala de Audiências do Fórum 

desta Comarca. Por isso, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora 

para a audiência de instrução e julgamento, devendo trazer testemunhas e 

eventuais documentos para comprovação do quanto alegado; 2. NÃO 

INTIMAR a parte-requerida, já que revel, conforme já consignado em 

despacho anterior. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Cotriguaçu/MT, 11 de julho de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010249-36.2010.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD (REQUERIDO)

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a 

parte-autora, em audiência, apresentou sua desistência em relação ao 

processo. O que se vê, portanto, é desistência do processo, motivo pelo 

qual deve ser homologada e extinto o processo sem resolução do mérito. 
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III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Desnecessário intimar a requerida, pois não houve a citação. Assim,, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

praxe. Cotriguaçu/MT, 17 de janeiro de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010024-69.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA LOURENCO FERNANDES RIEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Intimar parte-autora para impugnação, inclusive para indicar interesse em 

produção de prova. Após, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010107-22.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO RAIMUNDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECON SA (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 COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir (art. 348 do CPC). Ressalta-se que deve ser indicada 

objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se ao 

disposto no artigo 370, parágrafo único do CPC. COTRIGUAÇU, 11 de julho 

de 2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010008-52.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTO Ante a desnecessidade de 

produção probatória, passa-se ao julgamento (art. 355, I, do CPC). Quanto 

ao pleito de inversão do ônus da prova, necessário algum comentário. Pelo 

cenário fático apresentado, conclui-se estar diante de relação jurídica 

consumerista, pois presentes os pressupostos dos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 

consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. O Código de Defesa do Consumidor, 

partindo do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4°, I do 

CDC), visa a igualar a disparidade causada exatamente por tal 

vulnerabilidade. A aludida disparidade pode levar a consequências 

intra-processuais. Dentre elas, destaca-se a possibilidade (na verdade 

dever) da inversão do ônus probatório quando se depara com uma das 

seguintes situações indicadas no art. 6°, VIII do CDC: Ø Verossimilhança 

das alegações; Ø Reconhecimento da hipossuficiência do consumidor. No 

presente caso, além de se verificar que há plausibilidade no alegado 

(verossimilhança), a hipossuficiência é sublinhada com a análise das 

posições ocupadas pelos envolvidos no processo. Sendo assim, 

DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. No tocante à justiça gratuita, DEFERE-SE, o que, 

como se sabe, não significa salvaguarda de condenação, ao final, em 

custas e demais despesas, especialmente se houver indicativo e 

comprovação de má-fé, bem como não significa o estabelecimento de 

situação imutável. Apenas se conclui que, pelo argumentado, há indicativo 

do pleiteado (quanto à gratuidade). A discussão trazida pela requerida não 

tem o condão de alterar tal conclusão, pois o requerente indicou ser 

beneficiário da previdência social, bem como não há, no processo, 

indicativo no sentido de ter condições de arcar com os custos do 

processo. Diferentemente do apontado pela requerida, a hipossuficiência 

da pessoa física é presumida, bastando alegar, podendo ser afastada em 

caso de verificação de indícios de condição de arcar, o que não é o caso. 

Pois bem. O fato narrado na Inicial revela a aquisição de serviço pela 

parte-autora, porém se aponta que a parte-autora não sabia o que estava 

contratando, não concordando com os valores cobrados. A discussão 

principal, portanto, não se refere à discussão em torno da contratação, 

mas sim acerca das especificidades dela. Afirmou a parte-autora que 

contratou um serviço, mas não imaginou que os valores seriam os 

cobrados. Disse que sempre foi acostumado a inserir cartões com crédito, 

de forma que “achou que pagaria os R$49,90 mensais e poderia falar à 

vontade (ilimitado)”. Não há discussão, portanto, quanto à assinatura ou 

não do plano, sendo fato sequer alegado. Também não há alegação de 

“negativação indevida”. Da mesma forma, não consta expressamente “nos 

pedidos” o pleito de cancelamento da linha. A causa de pedir, vinculada ao 

cenário fático, segundo a parte-autora, é que a “promoção tinha validade 

de apenas 1 (um) mês, sendo a partir daí uma linha aberta sem a 

promoção”, o que teria gerado a cobrança de valores elevados. Da análise 

dos documentos juntados pelo autor, aqui frisando que a contratação é 

aceita pela parte-autor, não se concorda com a conclusão lançada na 

Inicial. É que a dita “promoção” não se referia à qualquer ligação, mas a 

”ligações locais ilimitadas originadas do celular Oi para outro Celular Oi ou 

Fixo de qualquer operadora”, bem como “concessão mensal, gratuita, de 

um pacote de minutos válidos para uso em DDD e Roaming originadas 

pelos CSP 31 [...] ou CSP 14 [...] do Celular Oi para outro Celular Oi ou Fixo 

de qualquer operadora”. Ainda da análise dos documentos juntados, agora 

também pela requerida, encontram-se várias ligações para números de 

outros estados (outros DDD’s), ligações estas nem todas cobertas pelo 

plano, como frisado no excerto transcrito. Portanto, o que se tem é a 

efetiva utilização de serviços contratados da requerida. Os serviços se 

referem às ligações, havendo prova delas (as “contas” com as ligações) e 

o contrato foi livremente aceito pelo requerente (como afirmado na Inicial). 

Desta forma, cotejando-se a conclusão com o pleito inicial, no qual se 

verifica a vinculação aos danos morais, embora não especificamente 

definida a situação gerado, não há procedência no quanto alegado pelos 

motivos acima citados. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido feito. Consequentemente, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as baixas e as anotações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 537 de 648



necessárias. Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2017. Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53478 Nr: 293-55.2018.811.0034

 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: FMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABH, WGBH, WBH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FABRIS NETO - 

OAB:291103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 293-55.2018.811.0034

Código nº 53478

VISTOS ETC,

Considerando que o patrono anteriormente nomeado manteve-se inerte, 

conforme certidão de ref. 31, REVOGO sua nomeação e NOMEIO a Dra. 

Karla Fainina Freitas Campos Ribeiro, OAB 16495-B, como advogada 

dativa dos requeridos.

 INTIME—SE a causídica da nomeação, devendo, caso aceita, apresentar 

contestação no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38544 Nr: 831-41.2015.811.0034

 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: Ari Ramos Saldiba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B

 Processo nº 831-41.2015.811.0034 (Código 38544)

VISTO,

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da comarca 

de Jaciara/MT, e, tendo em vista que através do expediente nº 

0020995-27.2018.811.0000 ficou determinada a designação de cumulação 

com esta comarca, passando então a responder pelos processos cíveis 

em geral com numeração final ímpar, bem como processos afetos ao 

Juizado Especial com numeração final ímpar, é necessário o reajuste de 

pauta das audiências designadas para o dia 24/07/2018.

Considerando o exposto, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o 

dia 10 de agosto de 2018 às 13h30 (MT).

INTIMEM-SE na forma do despacho de ref.: 101.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho 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.: 55652 Nr: 1309-44.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 

S/A-Desenvolve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nativo de Minas Indústria e Comércio Ltda-ME, 

Almir Lopes de Araújo, Aracy Maria de Morais Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANNE CREPALDI SILVA - 

OAB:17257/O, João Victor T. Ono Cardoso - OAB:14051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta de Ordem nº. 1309-44.2018.811.0034

Código nº 55652

Requerente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A - 

Desenvolve

VISTOS ETC,

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo o presente de mandado de 

intimação.

Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 de julho 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.: 50093 Nr: 2217-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Neto Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2217-38.2017.811.0034

Código nº 50093

VISTOS ETC.

Considerando que o feito encontra-se abandonado por mais de 30 dias, 

tendo a autora deixado de apresentar a guia de recolhimento das custas, 

conforme certidão de ref. 17, INTIME-A pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55597 Nr: 1301-67.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ivanildo de Sousa Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odilon Augusto de Brito, Iraci de 

Oliveira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina De Oliveira Brito 

Araujo - OAB:2.316/MT

 Carta de Ordem nº. 1301-67.2018.811.0034

Código nº 55597

Requerente: José Ivanildo de Sousa Damasceno

VISTOS ETC,

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo o presente de mandado de 

intimação.

Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50271 Nr: 2313-53.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/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, 04 de julho 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.: 50114 Nr: 2235-59.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR GONÇALVES

 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, 04 de julho 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.: 37409 Nr: 291-90.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Araújo de Oliveira - 

Procuradora Federal - OAB:

 Processo n° 291-90.2015.811.0034

Código 37409

VISTOS ETC.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Ana Rodrigues da 

Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

O requerido deu cumprimento aos Precatórios expedidos (Ref.: 73 e 74), 

quitando integralmente o débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o depósito dos valores 

devidos à exequente, conforme se depreende do andamento de Ref: 73 e 

74.

 Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 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 arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o alvará de levantamento dos valores depositados às Ref.: 73 

e 74, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Antes, intime-se a parte autora, através de seu(a) advogado(a) para que 

informe conta para transferência dos valores.

 Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Dom Aquino - MT, 10 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48677 Nr: 1647-52.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEILZA MARIA DA SILVA ARAÚJO

 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: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fundamento no art. 85, § 8° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade a rigor do art. 98, § 3°, do mesmo 

Codex.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.Dom Aquino/MT, 29 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.: 53359 Nr: 241-59.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antònio Carlos Bressanini e outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Rothbarth, herdeiro de Haroldo 

Rothbarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arturo Eduardo Poerner 

Broerino - OAB:21.245, Marco Vinicius Von Paraski - OAB:24.475, 

Roger Cristian Wachholz - OAB:19.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 241-59.2018.811.0034

Código nº 53359

VISTOS ETC.

Considerando que após determinada a devolução da presente missiva 

(ref. 13) a autora informou pagamento das custas (ref. 15), cumpra-se 

conforme deprecado e despacho de ref. 4.

Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 10 de julho de 2018.
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Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 654-43.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rocha da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa, Juiz(a) de Direito em Substituição 

Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Aquino - MT, na 

forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, na Primeira sessão ordinária, redesiganada, com início previsto 

para o dia 26/07/2018 às 08:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, 

sujeita a modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

26.07.2018 Autos nº 654-43.2016.811.0034 (Código: 42081) – Réu: 

Reginaldo Rocha da Cruz, incurso nos crimes de homicídio qualificado e 

ocultação de cadáver, art. 121, §2º, inciso IV, e art. 211 do Código Penal..

Eu, Erick Leite Ferreira, que o digitei.

Dom Aquino - MT, 09 de maio de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 654-43.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rocha da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa Juiz(a) de Direito em Substituição 

Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Aquino - MT, na 

forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na primeira sessão ordinária do Tribunal do Júri 

desta Comarca, redesignado, com início previsto para o dia 26/07/2018 às 

08:00 horas, ficando pelo presente edital convocados a comparecer na 

referida data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao 

final indicado.

1. Zeile Pereira Borges - Professora

2. Maria Rita da Silva - Professora

3. Fábio da Silva Borges - Auxiliar de escritório

4. Vanderlene de Senna - Autônoma

5. Joquelina Pereira Leite Batista - Professora Aposentada

6. Pedra Maria Pereira da Costa - Funcionária Pública

7. Maria Conceição Alves Costa - Professora Aposentada

8. Maria Aparecida Ferreira Gandes - Funcionária Pública

9. Donizete Dias Dourado - Lavrador

10. Jussara Costa de Sales - Funcionária Pública

11. Luiz Relbe Rodrigues - Autônomo

12. Luciene Santana do Monte - Agente de Administração Pública

13. Ivone Alves Diniz - Instrutora Auto Escola

14. Anselmo Ferreira de Souza - Funcionário Público

15. Auro José de Souza - Vendedor

16. Leiliane Ferreira de Souza - Comerciante

17. Leiliane do Nascimento Araújo - Funcionária Pública

18. Flávio Alves Gonçalves - Motorista

19. Joeny Ribeiro da Silva - Professora

20. Donizete Ferreira da Cruz - Auxiliar de Farmácia

21. Carlos Antunes Souza de Oliveira - Funileiro

22. Maria de Lourdes Oliveira - Professora Aposentada

23. Lourivaldo dos Reis Lima - Agente de Saúde

24. Danila Moraes Silva Souza - Funcionária Pública

25. Luciney Fernanda da Silva - Professora

 SUPLENTES:

1. Eduardo Gomes Lacerda – Funcionário Público

2. Sirlene Vieira de Jesus - Contadora

3. Adelalícia Amorim dos Santos – Professora Aposentada

4. Joá Carvalho Barbosa - Comerciante

5. Marcos Rogério Leopoldino Santos – Comerciante

 Eu, Erick Leite Ferreira , que o digitei.

Dom Aquino - MT, 9 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, intimo o advogado de defesa para 

que em 05 (cinco) dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55697 Nr: 1323-28.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e levando-se em conta as razões expendidas na 

petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a 

constituição em mora do requerido, DEFIRO A LIMINAR de busca e 

apreensão do veículo VOLKSWAGEN AMAROK (Cab. Dupla) HIGHLINE 

4MOTION 2.0 BI-TDI, Fabricação/Modelo: 2013/2014, Chassi: 

WV1DB22H0EA016068, objeto da Cédula de Crédito Bancário Proposta nº 

7628516, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014.Executada a liminar, cite-se a requerida 

para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, 

ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a integralidade do 

débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, com 

acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado; B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas no art. 344 do Código de Processo Civil.Deverá a requerida, no 

cumprimento do ato, entregar todos os documentos relativos ao bem, 

conforme previsto no art. 3º da Lei 13.043/2014.Nomeio como depositário 

fiel do bem o representante legal do autor.Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão.Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário.Às providências.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Dom Aquino/MT, 10 de julho de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38045 Nr: 585-45.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Borges Geraldino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB - Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072/O, 

George Roberto Buzeti - OAB:10039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Andrade Soares da 

Silva - OAB:33.327, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Posto isto, neste caso o valor dos honorários advocatício realmente deve 

ser pago acrescido de correção monetária, contudo, ela não será a 

expensas do executado e corresponderá aquela gerada pela permanência 

do valor depositado na instituição bancária.Portanto, deve-se ao advogado 

exequente o valor de correção gerado pela permanência do débito de R$ 

16.121,77 (dezesseis mil cento e vinte um reais e setenta e sete 

centavos) em deposito judicial, o que compreende ao período entre a 

sentença e o efetivo pagamento (com o levantamento por alvará à ref. 

96).Destarte, REMETA-SE os autos à Contadora Judicial para calcular:A) O 

valor correspondente à correção monetária de R$ 16.121,77 (dezesseis 

mil cento e vinte um reais e setenta e sete centavos), no período entre a 

sentença condenatória e o levantamento por alvará à ref. 96;B) O valor da 

correção da dívida (R$ 145.240,00) desde a data dos depósitos até a 

sentença e do saldo remanescente (R$ 125.892,69, com o desconto da 

verba de honorários e custas judiciais) desde a sentença até a data 

atual.C) A correção monetária correspondente às custas e taxas judiciais 

(R$ 3.225,54), no período entre a sentença e o levantamento por alvará à 

ref. 96.Após, INTIME-SE as partes para se manifestarem sobre os cálculos 

no prazo de 15 (quinze) dias.Havendo concordância, PROCEDA-SE o 

l e v a n t a m e n t o  d o s  v a l o r e s  a o s  r e s p e c t i v o s 

credores.Intimem-se.Cumpra-se Dom Aquino/MT, 10 de julho de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-57.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ROBERTA DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000240-57.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 22/08/2018 Hora: 13:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 10 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-49.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMARAL DE SOUZA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Número do Processo: 1000107-49.2017.8.11.0034 REQUERENTE: 

SEBASTIÃO AMARAL DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

VISTO, Chamo o feito à ordem. De início, vislumbra-se que se trata de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SEBASTIÃO AMARAL DE SOUZA em 

desfavor do BANCO BRADESCO S.A. E que a sentença com resolução de 

mérito foi proferida e devidamente homologada (ID n. 9063972), na qual foi 

reconhecida a procedência dos pedidos iniciais. A parte autora interpôs 

recurso inominado (ID n. 9429925), contudo, o recurso referia-se a 

sentença de processo diverso (n. 1000106-64.2017.8.11.0034). A parte 

requerida, por sua vez, opôs embargos de declaração (ID n. 9472416) em 

razão de suposta contradição na sentença (ID n. 9063972). Houve 

decisão deste juízo na qual foram julgados prejudicados os embargos por 

estarem “em branco”, além disso, foi determinada à parte autora a juntada 

de comprovante de hipossuficiência para a efetiva interposição do 

recurso inominado. A parte requerida opôs novos embargos de 

declaração (ID n. 10036952) informando acerca da devida juntada dos 

embargos declaratórios anteriores (ID n. 9472416) e reiterou a suposta 

contradição da sentença (ID n. 9063972). Em nova decisão (ID n. 

10036472), o juízo nada se manifestou acerca dos embargos 

declaratórios, limitando-se a falar sobre o indeferimento da justiça gratuita. 

Certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte 

autora quanto à comprovação de hipossuficiência, foi proferida sentença 

sem resolução de mérito (ID n. 10901391) em razão de suposto abandono 

da parte autora, remetendo-se os autos ao arquivo. A parte requerida, 

pela terceira vez, opôs embargos declaratórios (ID n. 11022068), em 

razão de contradição e de equívoco na promulgação de nova sentença (ID 

n. 10901391). Era o que cabia relatar. Quanto às providências, revogo a 

sentença ID n. 10901391, em razão de ter sido proferida 

equivocadamente. DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS BANCO 

BRADESCO S.A. opôs embargos declaratórios no intuito de suprir erro 

material ante o teor da publicação da sentença (ID n. 9063972) com 

resolução de mérito e incoerência da sentença sem resolução de mérito 

(ID n. 10901391). Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, pois, na forma do Art. 1.022, III, do 

Código de Processo Civil, eles foram interpostos tempestivamente. 

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No Curso Avançado 

de Processo Civil, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.” Já o Prof. José Frederico Marques, em 

Instituições de Direito Processual Civil, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium 

Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos 

embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Pois bem, após atenta leitura aos presentes embargos, tenho 

que assiste razão à embargante, uma vez que se verifica a divergência do 

valor atribuído a título de condenação por danos morais, com algarismo 

arábico e escrita por extenso com valores diversos. Diante disso, onde se 

lê: “Pelo exposto, da pretensão formulada na inicial, para: declarar a 

inexistência decido pela procedência 1) do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; condenar a parte requerida a pagar à 2) 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito; determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de 3) proteção ao crédito.” (Sentença – ID n. 9063972) leia-se: 

“Pelo exposto, da pretensão formulada na inicial, para: declarar a 

inexistência decido pela procedência 1) do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; condenar a parte requerida a pagar à 2) 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito; determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de 3) proteção ao crédito.” Ante o exposto, CONHEÇO dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, reconhecendo o erro material apontada nos embargos, 

devendo a parte dispositiva da sentença (ID n. 9063972) ser novamente 

publicada. No mais, torno sem efeito a sentença ID n. 10901391, em razão 

de ter sido proferida equivocadamente. Cumpram-se as demais 

determinações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Rayssa Duarte Marques Cabral Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO 

Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a 
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sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos 

legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. Dom 

Aquino - MT, 18 de junho de 2018. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-21.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESBELA AGUIAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000223-21.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 13:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 10 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-58.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000227-58.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 14:45 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como da Medida Liminar deferida, a seguir parcialmente 

transcrita: (...) "Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pela autora para 

DETERMINAR a suspensão dos débitos oriundos do cartão de crédito n° 

97-82378370217, com Reserva de Margem Consignável (RMC) no valor de 

R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, em atenção ao 

princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade da requerente/consumidora que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, do requerido/fornecedor, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo ao requerida o ônus de comprovar a existência do contrato e 

ciência absoluta da contratante acerca de seus termos, haja vista, 

especialmente, a total impossibilidade da postulante fazer prova de fato 

negativo. 1. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Por outro lado, determino a 

realização de audiência de conciliação, a ser designada pela secretaria 

dos Juizados Especial, nos moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95. Após, 

cite-se, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para 

comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências." DOM AQUINO, 10 

de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000215-44.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000215-44.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: RODRIGO BINOTTO PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Distribuído nos 

termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o 

executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não 

houver embargos, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno 

Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de junho 

de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito, em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-88.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000225-88.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 14:15, bem como da 

Medida Liminar deferida, a seguir parcialmente transcrita: "Pelo exposto, 

DEFIRO a liminar almejada pela autora para DETERMINAR a suspensão dos 

débitos oriundos do cartão de crédito n° 20180313781000628000, com 

Reserva de Margem Consignável (RMC) no valor de R$ 47,70 (quarenta e 

sete reais e setenta centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Outrossim, em atenção ao princípio da ampla defesa e 

levando-se em consideração a verossimilhança das alegações contidas 

na petição inicial, bem como a vulnerabilidade da requerente/consumidora 

que não detém o mesmo grau de informação, inclusive técnica, do 

requerido/fornecedor, com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e art. 373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, incumbindo ao requerida o ônus de comprovar a 

existência do contrato e ciência absoluta da contratante acerca de seus 

termos, haja vista, especialmente, a total impossibilidade da postulante 

fazer prova de fato negativo. 1. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Por 

outro lado, determino a realização de audiência de conciliação, a ser 

designada pela secretaria dos Juizados Especial, nos moldes do artigo 16 

da Lei 9.099/95. Após, cite-se, com as advertências legais. INTIMEM-SE 

ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive 

sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, 

bem como acerca da advertência de que a ausência do promovente 

ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido 

revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados 

(art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências." DOM AQUINO, 11 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-88.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000225-88.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 14:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como da Medida Liminar deferida, a seguir parcialmente 

transcrita: "Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pela autora para 

DETERMINAR a suspensão dos débitos oriundos do cartão de crédito n° 

20180313781000628000, com Reserva de Margem Consignável (RMC) no 

valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, em atenção ao 

princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade da requerente/consumidora que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, do requerido/fornecedor, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo ao requerida o ônus de comprovar a existência do contrato e 

ciência absoluta da contratante acerca de seus termos, haja vista, 

especialmente, a total impossibilidade da postulante fazer prova de fato 

negativo. 1. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Por outro lado, determino a 

realização de audiência de conciliação, a ser designada pela secretaria 

dos Juizados Especial, nos moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95. Após, 

cite-se, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para 

comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.". DOM AQUINO, 11 

de julho de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77165 Nr: 745-53.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR NEI HOFFMANN - ME, CESAR NEI 

HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimar a Parte Autora a se manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça juntada às fls. 19 (25.06.2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78972 Nr: 471-55.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOPERATIVA CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte Autora para informar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

Certifico que procedi a correta enumeração dos autos, reordenando e 

adequando a constestação de fls. 56/98, pois constatei que conforme 

alegação da parte Autora em fls. 100 tal peça realmente estava juntada de 

forma equivocada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84154 Nr: 1221-23.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANDRE FILINE, CARLOS AUGUSTO 

DA SILVA, RUBERTO SIQUEIRA DA CUNHA, MANOEL RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTONIO MACHADO - 

OAB:PA/5395-B, PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO - OAB:TO/2.132-B, 

RODRIGO DE MOURA LARAS - OAB:

 Vistos, etc.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 18 de Setembro de 2018, às 17h30min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

designada.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72828 Nr: 836-17.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT, LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:MT/9.084 - A, EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT, RONALDO RAYES - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Dano Material, Moral 

causado por Acidente de Veículos c/c Tutela Parcialmente 

Antecipada-Alimentos Provisionais, proposta por Maria da Paz Pereira, em 

face de Centrais Elétricas Matogrossensses S/A – Rede CEMAT, Líder 

Construções Elétricas LTDA e Unidas S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 A inicial (fls. 05/21) veio instruída dos documentos de fls. 22/51, sendo 

recebido às fls. 59, momento em que foi concedido os benefícios da 

Justiça Gratuita e indeferido o pedido liminar.

 Devidamente Citado (fls. 60/60v) a Requerida Líder Construções Elétricas 

LTDA, contestou às fls. 63/109, , arguindo preliminar da ilegitimidade da 

parte autora – inexistência de comprovação de união estável com o Sr. 

Raimundo – Inexistência de Certidão de Dependente do beneficiário 

falecido junto ao INSS.

Devidamente Citado (fls. 61/61v) a Requerida Centrais Elétricas 

Matogrossensses S/A – Rede CEMAT, contestou às fls. 110/117, arguindo 

preliminar da ilegitimidade da parte autora.

Devidamente Citado (fls. 62/62v) a Requerida Unidas S/A, contestou às 

fls. 118/157, arguindo preliminar da ilegitimidade da parte autora e 

ilegitimidade passiva da requerida, da ilegitimidade passiva – da 

inaplicabilidade da súmula 492 do Supremo Tribunal Federal.

A parte Requerente Impugnou as contestações apresentadas às fls. 

279/283.

Em decisão de fls. 284/285, foi indeferida a denunciação à lide da 

seguradora Mafre Vera Cruz S/A, determinado o desentranhamento das 

fls. 158/227, eis que se trata de cópias da contestação apresentada às 

fls. 118/157 e determinada à intimação das partes para especificarem 

provas.

Intimados para especificarem provas, as partes se manifestaram às fls. 

286-287/290-291-300-301/307.

Audiência realizada às fls. 330/335 – 367/371.

Despacho Saneador às fls. 373/374

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato. Fundamento e Decido.

Cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 
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antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Havendo questões prejudiciais ao mérito, passo a sua análise.

Da Preliminar de Ilegitimidade da Parte Autora:

Alegam os requeridos a preliminar de ilegitimidade da parte autora, diante 

da inexistência de comprovação de união estável, porém em que pese na 

certidão de óbito, estar que a vítima era solteira, conforme depoimentos 

das testemunhas, bem como demais documentos juntados aos autos, 

restou comprovado que a Requerente convivia com a vítima há mais de 09 

anos, sendo que ambos dividiam suas despesas, sendo um dependente 

do outro.

Sendo assim, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

Da Preliminar da Inépcia da Petição Inicial:

Não há que se falar em inépcia da inicial quando o autor deduz com 

clareza e coerência na exordial de modo a permitir que a parte adversa 

tenha plena compreensão dos fatos e do pedido.

 Nesse sentido, menciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. Impõe-se afastar a declaração 

de inépcia da inicial, pois houve a exposição regular do pedido e da causa 

de pedir possibilitando sua análise e, à demandada, a defesa. (TRT-5 - 

Record: 00002637720145050551 BA 0000263-77.2014.5.05.0551, Relator: 

LOURDES LINHARES, 4ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 02/06/2015)”

Sendo assim, considerando que é possível verificar da exordial que a 

autora indica de forma suficiente e objetiva os pontos pretendidos a sejam 

analisados, preenchendo os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, 

REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

Da Preliminar – Carência de Ação – Impossibilidade Jurídica do Pedido

Verifica-se, que a presente preliminar se confunde com o próprio mérito, 

devendo ser analisada posteriormente, razão pela qual deixo de apreciar 

neste momento.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva quanto aos requeridos Centrais 

Elétricas Matogrossensses S/A – Rede CEMAT e Unidas S/A:

Assistem razão as requeridas ao afirmarem que não deveriam entregar o 

Polo Passivo da presente Ação, eis que em detida análise dos autos, 

estas não tem ligação direta com o fato ocorrido, eis que o veículo 

envolvido no acidente apenas foi alugado da Requerida Unidas S/A, e 

quanto a Requerida Rede CEMAT, esta apenas mantinha contrato com a 

Requerida Líder de prestação de serviços, sendo que o veículo e o 

funcionário estavam ligados diretamente a prestação de Serviço para a 

Requerida Líder Construções Elétricas LTDA.

Sendo assim, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva quanto ao requerido Unidas S/A – da 

Inaplicabilidade da Súmula 492, do STF:

Assiste razão a requerida, eis que a Súmula 492 do STF não deve ser 

utilizada de forma genérica, devendo ser analisado em casa caso, o que 

no caso em análise não é cabível, sendo assim, ACOLHO A PRELIMINAR 

ARGUIDA.

Ultrapassada tais questões, passo ao julgamento do mérito.

Do Mérito

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao requerido fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Como é de conhecimento, numa ação de cunho indenizatório, para o 

ressarcimento do dano sofrido não basta à ilação sobre o ato causador, 

mas que se configurem os pressupostos de que tratam à doutrina e a 

jurisprudência, quais sejam: o ato ilícito do agente, o dano sofrido pela 

vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o prejuízo sofrido.

Diante de toda a documentação juntada aos autos, os requeridos assistem 

razão, eis que estes documentos não foram aptos para demonstrar o 

nexo causal entre os danos causados pelo acidente e o resultado morte.

As Fichas hospitalares são antigas, sendo uma do ano de 2006 (fls. 39) e 

outra de 2010 (fls. 40), e as demais pertencem a Requerente. Assim não 

há nos autos provas de que a morte do Sr. Raimundo se deu por 

complicações do acidente.

Ressalto ainda que na certidão de óbito é clara ao colocar como causa da 

morte “a) asfixia mecânica, b) sufocação direta, c) sangramento em 

árvore respiratória e d) tumor de pulmão”, ou seja, todos os sintomas 

estão diretamente relacionados ao Tumor de Pulmão que o Sr. Raimundo 

possuía e não quanto ao acidente sofrido.

Segue entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NEXO CAUSAL. 

AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A MORTE DA VÍTIMA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ausência nos autos de 

qualquer prova atestando o liame causal entre o fato (acidente) atribuído 

ao réu e o resultado morte. Diversamente do pretendido pela autora, a guia 

hospitalar juntada aos autos, citando que a morte da mãe da apelante foi 

violenta (sinalando o tipo acidente de trânsito), não supre as lacunas 

constatadas no processo. Tal guia, embora assinada (rubricada) por 

médico responsável, não tem fé pública como advoga a recorrente, 

estando, ademais, desprovida de quaisquer dados que pudessem 

solucionar a dúvida acerca da causa mortis, sobretudo dadas as outras 

circunstâncias preponderantes constantes dos autos, quais fossem: a 

mãe da autora, pessoa com 87 anos de idade na data do fato, estava 

sendo, justamente, transportada pela ambulância acidentada, em razão do 

seu grave (gravíssimo) estado de saúde. Note-se que a matéria 

jornalística encadernada ao feito pelo réu traz clara a informação da 

Secretária Municipal da Saúde, atestando que o óbito está desvinculado 

ao impacto do acidente, já que a aposentada já estava com problemas de 

saúde bastante graves . A... certidão de óbito da vítima, por seu turno, 

aponta, no campo destinado à causa da morte, causa indeterminada. Tipo 

de morte: ignorada . Documento esse, por certo, por gozar de fé pública, 

que prepondera sobre aqueles pretendidos pela parte. Além disso, fosse 

a causa da morte o acidente (morte violenta), por certo o declarante (ou a 

declarante, ora autora) teria informado ao Registro Civil das Pessoas 

Naturais, naquela ocasião, a circunstância tão frisada na lide. Mas a 

questão não se termina por aí. A prova do fato constitutivo do direito 

afirmado era da autora, não do réu, por força da regra do artigo 333, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (legislação vigente na época 

do fato), hoje reproduzida pelo artigo 373, inciso I, do diploma processual 

em vigor. Embora tivesse o juízo a quo denegado o pedido para que se 

fornecesse, sem maiores justificativas, o prontuário médico da vítima (o 

apelado requereu que fossem expedidos ofícios ao Hospital Comunitário 

São Peregrino Lazziozi), poderia (deveria) a demandante ter 

providenciado na produção da mencionada prova, pois nela se louvou, 

espancando, de vez, a lacuna probatória observada. Contudo, preferiu se 

amparar na prefalada guia hospitalar e na revelia do demandado (que 

ofereceu contestação extemporânea). No que... tange a revelia, o seu 

decreto, por si só, não implica a procedência do pedido inicial, pois, além 

de os seus efeitos não serem absolutos, não eximem o juiz de avaliar o 

direito afirmado, formando convencimento com base nas circunstâncias 

existentes nos autos, ainda que contrário aos anseios daquele que vem a 

juízo, como ocorreu no caso concreto. Por todas essas razões, a 

pretensão autoral se mostra temerária, beirando a má-fé processual, nada 

havendo por ser modificado na sentença, a qual vai mantida por seus 

próprios fundamentos. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70075725994, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 06/04/2018). 

(TJ-RS - AC: 70075725994 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Data de Julgamento: 06/04/2018, Décima Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018)”.

“(...)INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não tendo a parte autora comprovado o 

nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte de sua 

genitora, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a ré pelo 

pagamento da indenização securitária. Hipótese em que a morte da vítima 

decorreu de causas naturais, sem relação com o acidente automobilístico 

narrado na inicial. Art. 333, I, do CPC. Precedentes. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057814949, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 13/12/2013)(TJ-RS - AC: 70057814949 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/12/2013, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2013)”.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por 

consequência, DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Deixo de condenar em custas, eis que a Parte Requerente é beneficiária 

da justiça Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74471 Nr: 682-62.2015.811.0093

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TERRA DE SOUZA - 

OAB:RS/68399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os autos foram devidamente Sentenciados às fls. 56/57, momento em que, 

as custas remanescentes ficaram a cargo da parte Requerente.

A parte Requerente peticionou às fls. 64, requerendo a isenção das 

custas finais remanescentes, pelo fato de estar em Recuperação Judicial, 

conforme documento de fls. 65.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

A Lei nº 11.101/2005 não prevê nenhuma isenção de depósito recursal ou 

custas às empresas em recuperação judicial. Inclusive, em seu artigo 5º 

exige-se o pagamento das custas em hipótese de litígio com o devedor.

Artigo 5º da Lei: "Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou 

na falência: I - as obrigações a título gratuito; II - as despesas que os 

credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, 

salvo custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor".

Segue entendimento Jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO 

RECURSAL. AUSÊNCIA. EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO E DO TRANCAMENTO DO RECURSO 

ORDINÁRIO. Sendo certo que o deferimento de pedido de gratuidade da 

justiça, formulado por Empregador pessoa jurídica, somente é concedido, 

excepcionalmente, quando comprovada inconteste a sua impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais, envolvendo a dispensa do 

pagamento de custas processuais e do depósito recursal, é de se 

destacar, ainda, que o ordenamento jurídico e a jurisprudência preveem 

apreciação distinta para as Empresas que se encontram em falência e as 

que estão em situação de recuperação judicial para, prosseguindo, 

assentar que no caso de massa falida, a isenção do recolhimento das 

custas processuais e do depósito recursal encontra previsão na Súmula 

86, do C. TST, não se aplicando a mesma, porém, por analogia, às 

Empresas em Recuperação Judicial, como é o caso dos Autos, 

observando-se que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que regula 

a Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do Empresário e da 

Sociedade Empresária, tem previsão expressa quanto à obrigatoriedade 

do Devedor em recolher as custas judiciais, ainda que esteja em situação 

de recuperação judicial. Desse modo, não trazendo a Recorrente qualquer 

elemento para comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas 

processuais exigíveis para o conhecimento do Recurso, é de se indeferir 

o pedido de justiça gratuita e, como consequência, se declarar a deserção 

do Recurso Ordinário da Empresa, fundamento para trancar o Apelo na 

origem e ora mantido. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 

(TRT-20 00005127220155200002, Relator: JOSENILDO DOS SANTOS 

CARVALHO, Data de Publicação: 07/07/2016)”.

Ressalte-se que as Empresas em Processo de Recuperação Judicial, não 

perdem a disponibilidade econômica de seus ativos e do processo 

produtivo, como acontece no caso da Falência, sendo assim, não estão 

impossibilitadas do recolhimento de custas e do preparo recursal.

 Pelas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido de isenção no 

pagamento das custas finais remanescentes.

Diante do trânsito em julgado de fls. 60, bem como diante dos valores das 

custas juntadas às fls. 61/62, determino que sejam tomadas as 

providências cabíveis para pagamento destas.

No mais, cumpra-se integralmente a Sentença de fls. 56/57.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50944 Nr: 844-96.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena, do reeducando GERALDO PASSADOR em 

razão de sua condenação de pelo delito disposto no art. 1º ao 3º da Lei nº 

8.137/90, e artigo 1º da Lei nº 4.729/65, tendo recebido pena de reclusão 

de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa, 

conforme guia de execução penal de fls. 05/06.

Denota-se que interposto recurso a sentença condenatória foi 

parcialmente reformada, reduzindo-se a pena, de reclusão, para 02 (dois) 

anos e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, e 20 (vinte) dias-multa, 

conforme deliberação de fls. 23 (Justiça Federal).

Em audiência Admonitória de fls. 36 o réu se comprometeu a prestar, em 

substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, serviços a 

APAE deste município, conforme estabelecido em ata de audiência.

Conforme comprovação nos autos, fls. 45/46, 50, 55 e 66/68, bem como 

cota ministerial de fls. 69, resta evidenciado que o réu cumpriu com a pena 

de prestação de serviços a comunidade, porém, como bem apontado pelo 

Representante do Ministério Público em sua referida cota, não há 

informações nos autos quanto ao cumprimento da pena de 20 (vinte) 

dias-multa.

Assim, em concordância com o parecer ministerial, DETERMINO que seja 

intimado o réu para que apresente comprovação de cumprimento da pena 

de 20 (vinte) dias-multa imposta a este. […]

Após, vista ao Ministério Público para manifestar-se no que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 810-14.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelene Aparecida de Brito - 

OAB:20.270, Otilio Ribeiro Neto - OAB:13.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:MT/14.070, JACSON MARCELO NERVO - OAB:8271-E

 Certifico que a Audiência de Conciliação foi designada para o dia 

27/07/2018 as 13:00 horas. Conforme certidão de folha 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72318 Nr: 457-76.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIZE PARIS MESS, FLAVIO MESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO-SICREDI CELEIRO, contra JOELIZE PARIS MESS E FLAVIO MESS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entre uma diligência e outra, a parte exequente requereu a extinção do 

presente feito, na forma do art. 924, II, do NCPC (fls. 43).

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente às fls. 43, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Sem Custas. Publique-se e Registre-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77180 Nr: 755-97.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIQUEL BORN FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GLOBO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique dos 

Santos Viseu - OAB:SP 117.417

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75069 Nr: 977-02.2015.811.0093

 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: JOSSUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HISSAO SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE FRUTO - 

OAB:MT/17.223-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente determino que a Secretaria providencie o necessário quanto 

à certificação do decurso do prazo, dos confrontantes devidamente 

citados às fls. 61/62.

Em que pese à alegação em petição de fls. 84, analisando detidamente os 

autos, verifico que as manifestações da Fazenda Municipal no dia 

14/07/16 (fls. 65) e Fazenda Estadual 18/07/2016 (fls. 64), com 

respectivas manifestações às fls. 83 (20/07/16) e 85 (25/07/16), são 

Tempestivas.

Diante do pedido de fls. 85, determino a intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos providenciando o necessário juntando aos autos, 

sendo que determino desde já que com a juntada dos documentos 

requisitados, notifique-se a Fazenda Pública Estadual, encaminhando os 

devidos documentos para manifestar no prazo legal, se possui interesse 

na causa, ou caso requisitarem novos documentos, deixo desde já 

deferido a intimação da parte autora para que providencie estes, devendo 

a Secretaria após a juntada encaminhá-los. Em caso de não manifestação 

no prazo legal, certifique-se.

Quanto ao pedido de citação por Edital dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, este já se encontra juntado às fls. 

86.

Defiro o pedido e determino, CITE-SE, por edital, o requerido, (Súmula nº 

263 do STF), na forma do artigo 259, do CPC, observando-se quanto ao 

prazo o disposto no artigo 253 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“PROCESSUAL. USUCAPIÃO. CITAÇÃO. A citação edital da parte ré na 

usucapião justifica-se na forma do CPC, 942, não sendo necessário o 

esgotamento de todas as vias e modos de encontrar o requerido, como 

seria o caso, cuidasse-se de caso de ação ordinária regida, no ponto, a 

citação, pelo CPC, 231. Agravo PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70034853358, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: José Francisco Pellegrini, Julgado em 18/05/2010)”.

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária.

Neste sentido segue a recente jurisprudência:

 “Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus 

e interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012)”.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71175 Nr: 558-50.2013.811.0093

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSS, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise da certidão de fls. 61, bem 

como manifestação Ministerial de fls. 62.

Pois bem. Analisando detidamente o presente feito, considerando o teor 

dos documentos pessoais de fls. 08/09v, verifico e RECONHEÇO o erro 

material ocorrido nos autos, eis que na r. sentença de fls. 51/52v, deveria 

constar o sobrenome da adotada como sendo “STADNIK”, contudo 

constou como “STADNICK”.

Desse modo, visando suprir o lapso referente ao sobrenome da adotada, 

determino a alteração do sobrenome da mesma, fazendo constar a grafia 

correta, ou seja, “STADNIK”.

Desse modo, cumpra-se integralmente e imediatamente a sentença de fls. 

51/52v, observando as alterações da vertente decisão, expedindo-se o 

necessário, com máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79575 Nr: 901-07.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EVANGELIO ALVES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos.

 OFICIE-SE ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato 

Grosso (NAT), encaminhando-se cópia da exordial e dos documentos que 

a instruem, solicitando parecer técnico sobre os pedidos iniciais, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de subsidiar a decisão a ser exarada de forma 

mais eficiente.

Aportando aos autos o parecer técnico, retornem-me os autos conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83104 Nr: 552-67.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 23, Designo audiência de conciliação para 

o dia 01 de outubro de 2018, às 16h30min, proceda a Secretaria com a 

expedição de novo mandado de citação/intimação, se atentando ao 

endereço informado, expedindo Carta Precatória.

Mantenho inalteradas as demais determinações.

Caso retorno sem a devida citação, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81650 Nr: 2183-80.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à Ordem, para corrigir a Sentença de fls. 54/55, momento 

em que excluo o parágrafo onde se lê: “Antes, porém, determino a 

remessa dos autos à Contadora deste Juízo para atualização do débito”.

 No mais, mantenho inalteradas as demais determinações contidas na 

Sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81672 Nr: 1000398-31.2017.811.0040

 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: APARECIDA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, bem como para dizer as provas que ainda 

pretende produzir, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84227 Nr: 1276-71.2018.811.0093

 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: RCDS, SFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 11, APENSE-SE o presente feito aos autos 

de nº 1845-09.2017.811.0093 – Código Apolo 81097.

Após, conclusos para deliberação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83951 Nr: 1085-26.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS FLORESTA LTDA., TANIA MARA 

MARANGUELLI, ALDAIR ANTONIO SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual, através da Procuradoria Geral do Estado, em face de 

LAMINADOS FLORESTA LTDA., representada por ALDAIR ANTONIO 

SEVERO e TÂNIA MARA MARANGUELLI.

Recebo a Petição Inicial, visto que preenche os requisitos constantes no 

artigo 6º da Lei nº 6.830/80.

CITEM-SE os executados, por expedição de Carta AR, conforme artigo 8°, 

inciso I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observada a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

Não sendo positiva a citação por A.R defiro de citação por Oficial de 

Justiça.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

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.

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.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83586 Nr: 864-43.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS, VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a homologação de 

Acordo Extrajudicial firmado por Dirce Aparecida dos Santos e Valderlei 

Muller em favor da menor Isabella Muller.

 De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre questões 

de natureza familiar, como dissolução de união estável, guarda, visitas e 

prestação alimentícia.

Tendo em vista a regularidade de seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls.32, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Isentas as partes de custas e despesas processuais, haja vista que 

beneficiários da gratuidade de justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75928 Nr: 125-41.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DO COUTRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT, ENERGISA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Rede Elétrica Subsidiada e 

executada por particular proposta por Joaquim do Couto Rosa em face de 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (CEMAT) e Energisa S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, buscando, em síntese, o 

ressarcimento dos valores dispendidos para a construção da rede elétrica 

em imóvel rural de sua propriedade.

 A inicial (fls. 04/15) veio instruída com os documentos de fls. 16/48, a qual 

foi recebida às fls. 49.
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Citada, a parte requerida Energisa S.A apresentou contestação (fls. 

58/79), com preliminares de Ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC, 

improcedência do pedido inicial.

 Citada, a parte requerida Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 

(CEMAT) apresentou contestação (fls. 80/92), com preliminares de 

inaplicabilidade do CDC, improcedência do pedido inicial.

 Impugnação apresentada às fls. 93/102.

Audiência realizada às fls. 107, momento em que restou infrutífera a 

tentativa de Conciliação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO.

Reconheço os Embargos de Declaração de fls. 123/125, e torno nula a 

Decisão de fls. 122, diante do equivoco quanto ao não reconhecimento da 

apresentação da Contestação pela parte requerida Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia.

Feita essa consideração, passo à análise da demanda.

Cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Havendo questões prejudiciais ao mérito, passo a sua análise.

Da Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Sem delongas, no tocante a mencionada preliminar, verifico que esta 

merece acolhimento, eis que Energisa S.A e Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia, são distintas, e reconheço que a atual sucessora 

da Rede CEMAT é a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia.

Posto isto, ACOLHO A PRELIMINAR DISCUTIDA, e determino a Exclusão da 

Requerida Energisa S.A da presente Ação.

Da Preliminar – Aplicação do CDC.

Merece acolhimento a preliminar apresentada, eis que no caso em 

contento cabe a parte autora a comprovação dos gastos realizados na 

construção da Rede Elétrica, eis que a mesma não fora de 

responsabilidade da Requerida, sendo assim não configura relação de 

consumo.

Posto isto, ACOLHO A PRELIMINAR DISCUTIDA, motivo pelo qual deixo de 

aplicar o CDC.

Ultrapassada tais questões, passo ao julgamento do mérito.

DO MÉRITO

No mérito, a demanda é procedente.

Inicialmente, observo que a parte autora trouxe provas robustas do seu 

direito, isto porque estão presentes nos autos documentos que seriam 

imprescindíveis para a demonstração dos gastos efetuados para a 

eletrificação de sua propriedade rural.

Os boletos devidamente pagos em face da Rede CEMAT juntados às fls. 

33/40, bem como as notas fiscais de fls. 41/42 e Recibo juntado às fls. 43, 

são capazes de atestarem os gastos efetuados para a instalação 

necessária para o recebimento da rede elétrica.

Assim, para a construção de rede elétrica, foi elaborado um projeto 

elétrico, bem como apresentados recibos que comprovam efetivamente os 

valores despendidos para a conclusão da obra de rede elétrica.

Quanto à alegação de que somente após o término do prazo do Programa 

Luz Para Todos, entendo que tal justificativa não serve para impedir o 

ressarcimento de obras já incorporadas ao patrimônio do requerido, que 

até mesmo as utiliza na prestação de seus serviços, auferindo os lucros.

Há de se ressaltar que o prazo para o referido programa já foi objeto de 

sucessivas prorrogações. Assim, não se pode aguardar indefinidamente a 

conclusão do programa para se buscar o ressarcimento, não podendo ser 

impedida a pretensão do autor em virtude das referidas prorrogações.

 O E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim tem se 

posicionado, conforme ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE VALORES 

DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE 

ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA 

TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA - RESOLUÇÃO Nº. 223/2003 

DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ 

EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – 

PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – 

DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ - 

APLICABILIDADE DO CAPUT DO ARTIGO 557 DO CPC - CABIMENTO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o consumidor final cede 

ramais elétricos à empresa concessionária de distribuição de energia 

elétrica, ora agravante, não por mera liberalidade, mas por disposição legal 

que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não 

há que se falar de doação. 2. O programa público de eletrificação rural 

prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade 

consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a 

prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela 

concessionária. 3. O direito à devolução de valores gastos com as 

despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de 

Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 

223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à 

universalização; estabelecendo metas para o atendimento e adotando 

disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade 

concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios 

recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos 

realizados. Precedentes do STJ. 4. A prorrogação de prazo para o término 

do programa governamental de universalização de energia em nada 

interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa 

“Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da 

rede elétrica em suas propriedades rurais. 5. Verificada a manifesta 

improcedência do recurso, o relator está autorizado a proferir decisão 

monocrática, em conformidade com o artigo 557 do CPC, sobretudo 

quando fundamentada em jurisprudência do STJ sobre a matéria. 6. 

Decisão mantida. (Ag 10522/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 

15/03/2016)”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida 

a ressarcir o autor à quantia de R$ 94.746,00, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% a.m. contados 

da citação válida e, assim Declaro Extinto o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 82, §2º, CPC.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o quais 

fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, 

CPC.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75504 Nr: 1224-80.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Jatobá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

RODOVIAS - LTDA, ROTA OESTE - ODEBRECHT TRANSPORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA - 

OAB:MT/16.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Peres da Silva - 

OAB:15.613/PR, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais/Morais e Lucros 

Cessantes, proposta por Madeireira Jatobá, em face de SINASC LTDA. E 

ROTA DO OESTE, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 05/19) veio acompanhada dos documentos de fls. 20/55.

Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petição (fls. 

406/406v), na qual esta contido acordo formulado pelas partes, e 

requerem a sua homologação e declaração da extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição de acordo juntado às fls. 406/406v, verifico que as 

partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 
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processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Diante da homologação do presente acordo e extinção da demanda, 

CANCELO a audiência anteriormente redesignada (fls. 401).

Custas remanescentes, conforme o acordo ora homologado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-05.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

JEFERSON RANIERY DE SOUZA FALLEIRO - ME (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

29/08/2018 as 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-20.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

JEFERSON RANIERY DE SOUZA FALLEIRO - ME (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada pra o dia 

29/08/2018 as 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-37.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

HASHIMOTO AUTO ELETRICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS FOGACA DE ABREU (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

29/08/2018 as 13:40horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-07.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO HASHIMOTO (REQUERENTE)

HASHIMOTO AUTO ELETRICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

29/08/2018 as 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-66.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

VITOR PEREIRA (REQUERENTE)

ELISEU JOSE BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELSO HERMES (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

29/08/2018 as 14:20 horas.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89917 Nr: 2290-50.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesinha Maria Pasinato Ricardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Logistica Ltda, Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/OAB-MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7.623/OAB-MT

 Intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias se manifestarem 

quanto a quitação dos valores sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21851 Nr: 170-49.2005.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Henning Schmidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada (INSS) - Cuiabá - OAB:

 Intimação do Dr. Luiz Soares Leandro - OAB:101959/MT para no prazo de 

10 (dez) dias se manifestar nos autos sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110462 Nr: 3169-52.2017.811.0087

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Caiuri Ltda, CM Administração Judicial e Perícias 

LTDA, Clayton da Costa Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Mestre 

Medeiros - OAB:MT/15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para no prazo de 5 (cinco) dias querendo se 

manifestarem quanto a expedição do Alvará Eletrônico n° 418010-0 / 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 2152-59.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcemina Schultz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para no prazo de 5 (cinco) dias querendo se 

manifestarem quanto a expedição do Alvará Eletrônico n° 418014-3 / 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35962 Nr: 2083-27.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Intimação da autora para requerer o que entender por direito no prazo de 

05 dias, sob pena do processo ser reencaminhado ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-41.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

01/08/2018 às 09:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-26.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

NTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

01/08/2018 às 09:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-11.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

01/08/2018 às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-93.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

01/08/2018 às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-62.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 029/2018, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 10h40min. 

Guarantã do Norte/MT, 03 de julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-78.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

01/08/2018 às 10:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49691 Nr: 1878-73.2017.811.0036

 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: Raimunda Maria de Castro Alves, Miguel Castro Xavier, 

Joscimar Castro Xavier, Justino Castro Xavier, Gilmeire Castro Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimunda Maria de Castro Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:23.903-0, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:11002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1878-73.2017.811.0036 (49691)

Inventário - Arrolamento Sumário

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO os petitórios do inventariante de fls. 89/90 e 94/95.

Pois como é sabido a transferência de propriedade do Espólio para o 

herdeiro, bem como a expedição de alvará para levantamento do valor em 

dinheiro presente na conta bancária da “de cujus”, tratam-se de pedidos 

referente a matéria principal do presente Arrolamento Sumário que 

somente podem ser deferidos após o trâmite do devido processo legal, o 

cumprimento de todos os requisitos exigidos no Código de Processo Civil e 

a homologação do arrolamento/partilha dos bens na sentença final.

Diante do exposto:

1) Novamente, INTIME-SE PESSOALMENTE o inventariante para juntar nos 

autos, no prazo de 60 (sessenta dias), o comprovante de quitação ou 

isenção do Imposto de Transmissão causa mortis – ITCD e as Certidões 

Negativas de débito da “de cujus” em relação a Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal, sob pena de remoção da inventariança ou extinção do 

processo sem resolução do mérito.

2) Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58256 Nr: 1644-57.2018.811.0036
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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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo Alves Gonçalves-ME, Francisco de 

Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1644-57.2018.811.0036

Código: 58256

Ação Monitória

Decisão.

Vistos etc.

BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

monitória em face de JUVANILDO ALVES GONCALVES – ME e 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES, igualmente qualificados.

 Juntou como prova escrita, CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO 

assim como cálculo de atualização monetária.

 Obedecidas às exigências legais previstas no art. 700, I do NCPC. 

EXPEÇA-SE mandado monitório de pagamento, conforme art. 701 CPC, 

com prazo de quinze (15) dias, nos termos do pedido inicial, consignando 

que, caso o Requerido o cumpra, ficará isentos de custas e honorários 

advocatícios correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do débito.

Conste do mandado, ainda, que nesse prazo o Requerido poderá oferecer 

embargos de acordo com art. 702 do CPC e, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído.

Intime-se. Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário. Às providências.

Guiratinga/MT, 10/07/2018

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58268 Nr: 1652-34.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Pereira Moraes Vigolo, GUILHERME 

VIGOLO, Nelson José Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes De Souza - OAB:OAB/MT 14.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1652-34.2018.811.0036

Código: 58268

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme o deprecado servindo a cópia como mandado.

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10 de julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57186 Nr: 1238-36.2018.811.0036

 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: Otávio Assad Negrelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaida Garcia Inácio, Marcelino Lebrero Mangas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 24 (vinte e quatro) 

horas, comprovar nos autos o recolhimento da Condução da Oficiala de 

Justiça, devendo esta ser recolhida no site do TJ/MT, link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, Zona 01, Bairro 

Guiratinga, recolhimento de 2 guias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), 

totalizando R$ 60,00 (sessenta reais), pois são duas pessoas a serem 

intimadas.

Guiratinga - MT, 10 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54266 Nr: 53-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 53-60.2018.811.0036 - 54266

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): André Pereira dos Santos

INTIMANDO: Executados(as): André Pereira dos Santos, Rg: 2393876-5 

SEJSP MT Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e Lindaura Pereira dos 

Santos, data de nascimento: 07/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, solteiro(a), braçal, Endereço: Rua São Carlos 55, Bairro: 

Jardim Santa Rita, Cidade: Osasco-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO ANDRÉ PEREIRA DOS 

SANTOS, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para que COMPAREÇA a audiência ADMONITÓRIA, redesignada para o dia 

11/09/2018 às 15h15Min (MT), sito à Av. Rotary Internacional, nº 1525, 

Bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga-MT. DECISÃO/DESPACHO: Processo 

n°. 53-60.2018.811.0036 Código: 54266 Criminal Despacho Vistos, etc. 

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 11/09/2018 as 15hs15min (MT), RECOLHENDO-SE o 

mandando anteriormente expedido.INTIMEM-SE.Expeça-se o necessário. 

Às providências. Guiratinga/MT, 10 de julho de 2018. AROLDO JOSE 

ZONTA BURGARELLI Juiz de DireitoE, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 10 de julho de 

2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47264 Nr: 697-37.2017.811.0036

 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: Cleophanes Lopes Domingues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza Santos, José Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 24 (vinte e quatro) 

horas, comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de 

Justiça, devendo a mesma ser recolhida no site do TJ/MT, link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, Zona 01, Bairro 

Guiratinga, recolhimento de 3 guias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais, 

totalizando R$ 90,00 (noventa reais), pois são três pessoas a serem 

intimadas. Certifico ainda que até a presente data não foi depositada a 

condução da Oficiala constante da Certidão ref: 19, que deve também ser 
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efetuada, a qual deverá ser recolhida a guia no mesmo link acima citado, 

porém na Zona 02, Bairro Zona 2A7, no valor de R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais). Valor atualizado conforme Portaria 18/2017 do MM. Juiz, 

que regulamenta o valor da condução dos Oficiais desta Comarca.

 Guiratinga - MT, 10 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35069 Nr: 1396-33.2014.811.0036

 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: Marisé Cruz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira da Cruz, Espólio de 

Maria José Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabella Sant'anna Lelis - 

OAB:17677/O, Rafael Henrique Cruz dos Santos - OAB:22466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o Alvará de autorização nº 02/2018, encontra-se 

na secrertaria a ser entregue a Inventariante. Intimo a inventariante 

através de seu advogado para que promova nos autos o recolhimento das 

despesas afim de cumprir a CITAÇÃO dos herdeiros, item 4) do despacho 

de ref. 80, no prazo de cinco (05) dias.

Guiratinga - MT, 11 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36838 Nr: 559-41.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eudes Barboza de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo n.º 559-41.2015.811.0036

Código: 36838

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação Ref.102 interposto pela Defesa 

técnica do réu, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

INTIME-SE o APELANTE para que ofereça as razões recursais, no prazo 

de 08 (oito).

Após, INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11 de julho de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39264 Nr: 1510-35.2015.811.0036

 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: Thaís Michele Goulart, Tania Jussara Goulart, Hélio 

Antônio Filipin Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moema Bessa Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lopes da Silva 

Martim - OAB:15518

 Autos n° 1510-35.2015.811.0036

Código: 39264

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

Ref.129, 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, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso a 

parte apelada 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, 11 de julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 150-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Sentença.

Vistos etc.

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, devidamente qualificado, imputando-lhe 

a prática das condutas previstas art. 155, §4, inciso II c/c art 69. 

(concurso material) e art. 61,' h' (praticado em desfavor de pessoa idosa) 

ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 01 de março de 2018 (fls.108), sendo o réu 

devidamente citado (fls. 115).

O Ministério público aditou a denúncia (fls. 142/144), apenas para requerer 

a condenação do acusado ao pagamento de valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos 

sofridos pela vítima. O aditamento à denúncia foi recebido às fls. 146.

A defesa técnica do acusado apresentou resposta à acusação as fls. 

147/149, aduzindo que embora confesso, o acusado não teria praticado o 

delito nos moldes descritos na peça acusatória.

Realizada audiência de instrução com a oitiva da vítima, testemunhas e 

interrogatório do réu as fls. 183/186.

Após a realização da audiência de instrução o Ministério Público aditou 

novamente a denúncia a fim de alterar a tipificação delitiva constante da 

peça vestibular acusatória para imputar ao acusado a prática das 

condutas previstas no art. 155, §4, inciso II e art. 61, “h” (praticado em 

desfavor de pessoa idosa) ambos do Código Penal, por 05 (cinco) vezes, 

nos moldes do artigo 71 do referido diploma repressor.

A defesa do réu, por sua vez, manifestou-se acerca do aditamento da 

denúncia as fls. 201/202 e reiterou os pleitos defensivos anteriormente 

apresentados.

Nenhuma das partes requereram dilação probatória, motivo pelo qual a 

instrução processual foi declarada encerrada sem designação de nova 

audiência de instrução, sendo neste mesmo momento processual recebido 

o novo aditamento à denúncia bem como a resposta da defesa ao 

aditamento feito pelo Parquet (fl.204).

Foram apresentados memoriais finais pela acusação (fls. 213/226), 

pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia e 

aditamentos e a defesa do acusado por sua vez reiterou os memoriais 

finais já apresentados oralmente em audiência, requerendo a exclusão da 

causa de aumento de pena, tipificada no item II, do paragrafo 4º, do art. 

155 do Código Penal (escalada), bem como o reconhecimento do instituto 

do crime continuado.

 Após vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

DO MÉRITO
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1) DOS CINCO CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS c.c ART.61, 'H' 

(PRATICADO EM DESFAVOR DE PESSOA IDOSA) AMBOS DO CÓDIGO 

PENAL, NOS MOLDES DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

 A MATERIALIDADE delitiva dos furtos está consubstanciada pelo auto de 

prisão em flagrante (fls. 07) e Boletim de Ocorrência (fls. 08/09).

 A AUTORIA se encontra perfeitamente delineada nos autos por meio do 

robusto acervo probante colhido em audiência, e em especial pela 

confissão do acusado em juízo somado à confissão realizada na fase 

administrativa, bem como pelo vídeo da câmera de vigilância da vítima (Ref. 

54) e, corroborados pelos depoimentos dos investigadores de polícia 

Marcio Sergio dos Santos Mendes, Magno Rosa Martins (fls. 183 e CD/R 

de audiência) que participaram da investigação que culminou na prisão em 

flagrante e que merecem todo o crédito, visto que o seus depoimentos são 

coerentes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé, 

somam-se a eles a oitiva da vítima e da testemunha Geraldo Ribeiro de 

Souza Filho, filho da vítima Sra. Azenias Ribeiro de Souza (fls. 183 e CD/R 

de audiência).

 O próprio o Acusado, em interrogatório judicial, confessou a prática dos 

delitos.

INTERROGATÓRIO DO DENUNCIADO PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS: 

“Magistrado: Como você conseguia ingressar na residência? Você 

arrombou alguma porta, alguma janela? Paulo: A chave da casa tava no 

tapete (...) minha vó mora do lado (...) quando a primeira vez a parta tava 

aberta e eu peguei e entrei na casa, foi aí que aconteceu. Da outra vez, eu 

entrei pela negocia de novo, entrei lá; aí da terceira vez que ele tinha 

chegado, ele chegou e me viu né, aí eu corri com medo e pulei o muro. (...) 

eu fui lá três vezes. Magistrado: A primeira vez que você entrou dentro da 

casa você foi até onde? Foi no quarto na sala? Paulo: Fui na sala, aí na 

sala perto da estante já dava pra ver o quarto, foi na onde que tava o 

dinheiro assim que eu peguei. Magistrado: O que você pegou de dinheiro 

lá? Paulo: R$ 1.200,00 a primeira. Magistrado: e na segunda vez? Paulo: aí 

eu peguei R$ 1.700,00 e uma joia, uma correntinha; aí eu voltei da outra 

vez e peguei oitocentos. Promotora de Justiça: Você furtou então o que? 

Paulo: o que eu peguei foi o dinheiro que eu peguei R$ 1.200,00 que eu 

lembro, 1.700,00 e R$ 800,00 e a corrente. Promotora de Justiça: Você 

disse também, apesar de ter dito pro Doutor aqui que você não escalava o 

muro, que você entrava pelo portão, você disse aqui pro Delegado: que 

todas as vezes que furtou a casa da Dona Azenias pulava o muro da 

casa da sua vó pro quintal dela e que na data de hoje 17/01/2018, você 

pulou novamente o muro da casa da Dona Azenias e entrou pela porta dos 

fundos que estava aberta e furtou R$ 20,00. Paulo: esse aí foi o dia que 

foi a conclusão que ele pegou o vídeo que o cara ia chegando que eu pulei 

o muro. (Termo de depoimento – CD-R).

Vale ressaltar que tanto a autoria quanto a materialidade não foram 

contestadas nem mesmo pela Defesa.

Restou plenamente demonstrada a autoria e a qualificadora da escalada, 

além da confissão do acusado, pelas declarações da testemunha Márcio 

Sérgio dos Santos Mendes:

 Promotora de Justiça: Márcio, boa tarde, conta pra gente o que você 

apurou nessa investigação? Márcio Sérgio: Doutora, nós fomos 

procurados pelo Sr. Geraldo né, ele contou pra gente que fazia uns seis 

meses que a mãe dele tava percebendo falta de dinheiro lá dentro da casa 

né, mais aí deixava passar, era R$ 200,00, R$ 50,00, ele também não tinha 

certeza e também não tinha muito acesso ao dinheiro dela. Até que um dia 

ele me procurou e disse: “Márcio, sumiu R$ 15.000,00 da minha mãe, era o 

dinheiro que ela tava juntando pra reforma da casa”. Aí foi quando ele teve 

certeza que tava havendo furto na casa da mãe dele né, e ele já tinha um 

suspeito, já suspeitava do rapaz, que tem um vô lá que é vizinho da casa 

da mãe dele(...) Ele colocou a câmera e em determinado dia ele me ligou e 

falou: “Márcio, sumiu R$ 20,00 da carteira da minha mãe, agora de manhã, 

eu tô aqui chamando meu primo porque eu não sei mexer nos 

equipamentos aqui pra ver as imagens, ele vai vir aqui pra ver, você quer 

aqui?” Aí nós fomos lá, eu e o Magno, nós vimos as imagens que se 

tratava do Paulo André, né. Promotora de Justiça: Você sabe me dizer 

como ele fazia pra entrar na casa? Márcio Sérgio: Ele pulava o muro, 

Doutora. Tem um muro lateral, ele escalava o muro lateral pulava, na área 

do fundo da casa, embaixo do tapete ficava a chave da cozinha, ele 

pegava a chave da cozinha, era uma cozinha separada da casa (...), ele 

pegava essa chave embaixo do tapete da cozinha, entrava na cozinha e 

dentro da cozinha ele pegava a chave da casa, aí ele entrava pra dentro 

da casa. (grifo nosso)

Os valores subtraídos da vítima, bem como a qualificadora da escalada 

também restaram demonstradas pela oitiva do depoimento da testemunha 

Geraldo Ribeiro de Souza Filho, filho da vítima:

Promotora de Justiça: Conta pra gente o que aconteceu naquele dia? 

Geraldo: Sempre sumia dinheiro da minha mãe, e nós achava que era por 

causa da idade dela né, só que aí sumiu um montante muito alto, aí nós 

procurou e não achou. Promotora de Justiça: Que valor foi esse? Geraldo: 

R$ 15.000,00. Promotora de Justiça: e além desses R$ 15.000,00? 

Geraldo: Teve mais depois, já vinha sumido, só que nós nem dava muita 

atenção por causa da idade dela, achava que ela é que tinha né, aí com 

esse montante acendeu as lâmpada. Aí eu falei com o Márcio, que é polícia 

né, aí ele falou vamo coloca uma câmera né, aí ele o Magno ajudou. Aí no 

dia que nós foi colocar a câmera, nós viu um movimento que pulou o muro, 

aí eu até corri atrás. (...) O dinheiro ela tava guardando pra fazer uma 

cozinha lá. Promotora de Justiça: Então houve mais de um furto, ele entrou 

e furtou mais de uma vez? Geraldo: mais! Ele mesmo me falou um dia que 

entrou no mínimo umas quatro vezes lá, mais acho que ele entrou mais. 

Porque minha mãe falava antes que tava sumindo dinheiro, bem antes, 

fazia um tempo já, uns seis meses atrás é, R$ 300,00, R$ 150,00, e sumia 

mesmo ela falava, e nós achava que era a idade, mais não era a idade 

não, o trem mesmo era sério. Magistrado: Depois desse dia que vocês 

sentiram falta de R$ 15.000,00, o que mais foi subtraído? Geraldo: Minha 

irmã tirou a aposentadoria no fim de ano né, aí sumiu mais R$ 1.800,00, aí 

depois minha mãe colocou lá mais R$ 300,00 no dia que a câmera não 

filmou e depois mais R$ 20,00. Defesa do acusado: O Senhor informou na 

resposta a pergunta do juiz que foi a primeira vez R$ 15.000,00, uma das 

vezes R$ 1.800,00, a terceira vez foi quanto? Geraldo: Minha mãe disse 

que deixou uns R$ 350,00 ou R$ 300,00, também não vou falar cem por 

cento, então vou falar R$ 300,00 na outra vez que ele abriu a porta e a 

câmera não. Defesa do acusado: No dia que ele foi filmado? Geraldo: foi 

R$ 20,00, só que ele roubou joia da minha mãe, bastante, as joia que minha 

tinha ele levou tudo.

 Vale ressaltar ainda, que o acusado em seu interrogatório prestado na 

fase administrativa, frise-se, na presença de causídico por ele contratado, 

confessou que todas as vezes que praticara os furtos na residência da 

vítima Azenias Ribeiro de Souza, pulava o muro da casa de sua avó para 

o quintal da vítima (fls. 23). Vejamos:

“Que o interrogado todas as vezes que furtou a casa da dona Azenias 

pula o muro da casa de sua avó para o quintal da Sra. Azenias”.

Portanto, restou configurado a qualificadora da escalada, visto que ela 

restou comprovada por todos os depoimentos das testemunhas e pelo 

depoimento do próprio réu. Não podendo desqualificar a confissão do 

acusado do modus operandi da escalada em seu interrogatório na fase 

administrativa, visto que ele estava assistido por defesa técnica particular.

 No mesmo diapasão, restou claramente configurada a circunstância 

agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, visto 

que vítima se trata de pessoa idosa, com 78 (setenta e oito) anos na data 

dos fatos.

Por fim, apesar do Ministério Público em seu aditamento requerer a 

condenação do acusado pelo crime de furto qualificado por 05 (cinco) 

vezes em continuidade delitiva, conforme os elementos de provas 

constantes dos autos, tenho como configurado apenas (04) quatro vezes 

o crime de furto qualificado em continuidade delitiva. Vejamos.

A testemunha Geraldo Ribeiro de Souza Filho bem delineou as 

oportunidades em que o acusado praticou os 04 (quatro) furtos 

qualificados. Vejamos: O primeiro furto houve a subtração de R$ 

15.000,00, o segundo furto a subtração de subtração de R$ 1.800,00 

advindos do saque da aposentadoria da vítima próximo às festividades de 

fim do ano de 2017, o terceiro furto subtração de R$ 300,00 em ocasião 

posterior a instalação da câmera de segurança, sendo que nessa 

oportunidade, como narrou a testemunha Geraldo, a câmera não teria 

funcionado e o quarto e último furto a subtração de R$ 20,00, 

oportunidade em que a câmera de segurança gravou a entrada e 

movimentação do acusado no interior da residência da vítima Azenias e 

que possibilitou a prisão em flagrante do acusado.

Diante disso, torna-se imperioso a parcial procedência da pretensão 

punitiva estatal em relação aos crimes perpetrados.

2) DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO.

O crime continuado vem disciplinado pelo art. 71 do Código Penal, o qual 

estabelece:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 
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tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a 

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Diante da referida citação é possível reconhecer que no presente caso 

dos furtos houve, sim, a configuração do crime continuado, pois apesar 

do denunciado ter praticado quatro crimes da mesma espécie (quatro 

furtos qualificados), eles serão considerados como sendo um crime único, 

para fins de aplicação da pena, pois estão unidos pela semelhança de 

determinadas circunstâncias que permitam deduzir a continuidade, como: 

condições de tempo, uma vez que a ocorrência dos crimes se deu com 

poucos dias entre eles e o modo de execução parecida, visto que o 

acusado verificava que a vítima havia deixado sua residência, pulava o 

muro entre a casa de sua avó e a vítima, pegava a chave da porta que 

fica escondida, entrava no imóvel e subtraía objetos e valores.

 Dessa forma, para a aplicação do aumento da pena será feita a 

dosimetria para o primeiro dos furtos e calculada a majorante referente 

crime continuado ao final.

 DECIDO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 02/06, 142/144 e 

199/200, para isso:

1) ABSOLVO o acusado PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, brasileiro, 

solteiro, operador de máquinas, nascido aos 12.02.1992, natural de 

Guiratinga/MT, filho de José Dias do Carmo e Yvone Carvalho dos Santos, 

portador do RG nº 01782434-6 SSP MT, CPF nº 014.990.221-90, residente 

e domiciliado na Av. Rio Branco, n° 1007, Bairro Areião, Guiratinga-MT, de 

UM delito tipificado art. 155, §4, inciso II c/c. art.61,' h' (praticado em 

desfavor de pessoa idosa) ambos do Código Penal.

2) CONDENO o acusado PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, brasileiro, 

solteiro, operador de máquinas, nascido aos 12.02.1992, natural de 

Guiratinga/MT, filho de José Dias do Carmo e Yvone Carvalho dos Santos, 

portador do RG nº 01782434-6 SSP MT, CPF nº 014.990.221-90, residente 

e domiciliado na Av. Rio Branco, n° 1007, Bairro Areião, Guiratinga-MT, 

como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso II c.c art. 61, inciso II, 

alínea “h”, ambos do Código Penal, POR QUATRO VEZES, nos moldes do 

art. 71, do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:

A) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA DO PRIMEIRO CRIME DE 

FURTO QUALIFICADO (Art. 155, §4º, Inciso II do Código Penal):

Primeira fase – Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à CULPABILIDADE e CONDUTA SOCIAL, a conduta 

do Acusado não foge a normalidade do tipo. Quanto PERSONALIDADE, 

verifica-se que o réu é voltado a pratica criminosa, pois conforme se 

verifica da folha de antecedentes do acusado (fls. 01), responde o réu 

por outro crime de furto nesta comarca praticado contra pessoa idosa de 

número 144-53.2018.811.0036, sendo assim, será valorada 

negativamente. Em relação aos ANTECEDENTES CRIMINAIS, apesar do 

acusado em sua folha de antecedentes possui outro crime de furto 

praticado contra pessoa idosa nesta comarca, não será possível valorar 

negativamente tendo em vista que ainda não possui condenação com 

trânsito em julgado, bem como para se evitar possível bis in idem, visto que 

foi valorada negativamente na personalidade do agente.

 As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são normais ao tipo penal descrito na 

denúncia.

 O fato praticado gerou CONSEQUÊNCIA GRAVÍSSIMA pois sabe-se que a 

vítima era pessoa idosa, que teve toda as suas economias de anos 

subtraída, acarretando assim à vítima após a ocorrência dos delitos, 

profunda depressão vindo a óbito recentemente. Os MOTIVOS DO CRIME 

não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual 

decorre o próprio tipo. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA no crime em comento.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada 

um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e a situação 

econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

 Passando à segunda fase da aplicação da pena, RECONHEÇO a 

atenuante da confissão espontânea, a qual foi realizada pelo réu em seu 

interrogatório (art. 65, Inciso III, alínea “d” do Código Penal).

 RECONHEÇO também, a agravante de ter cometido o crime contra pessoa 

MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS, pois, conforme se observa do 

documento de fls. 17 a vítima estava com 78 (setenta e oito) anos na data 

dos fatos.

Desta forma, tendo em vista que ambas as circunstâncias agravante e 

atenuante são preponderantes, elas serão devidamente compensadas. 

Assim, a PENA PROVISÓRIA continua em 03 (três) anos de reclusão e 100 

(cem) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Ante a ausência de circunstâncias de diminuição e aumento capazes de 

influir no cômputo da pena, TORNO DEFINITIVA A PENA em 03 (três) anos 

de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DO CRIME CONTINUADO, ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.

Tendo em vista que os crimes praticados pelo acusado ocorreram nos 

moldes do art. 71, que prevê:

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplicar-se a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços.

 Conforme entendimento jurisprudencial a fração aplicada no caso do 

crime continuado dependerá da quantidade de crimes praticados. Como se 

verifica dos autos o acusado praticou quatro crimes contra a mesma 

vítima, o que denota a gravidade dos crimes cometidos, verifica-se, 

ademais que, não tivesse sido preso em flagrante, provavelmente 

continuaria a cometer os crimes contra a referida vítima, demonstrando 

assim a extrema ofensividade do delito.

Sendo Assim, AUMENTO A PENA do acusado no máximo legal, ou seja, em 

2/3 (dois terços), onde a pena será fixada em 05 (anos) anos de reclusão 

e 140 (cento e quarenta) dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado ficou preso 

preventivamente nos períodos compreendidos de 17/01/2018 a 24/01/2018 

e 28/02/2018 até a data de hoje, totalizando o tempo que está preso em 05 

(cinco) meses e 11 (onze) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 04 (quatro) anos, 06 

(seis) meses e 19 (dezenove) dias de RECLUSÃO e 140 (cento e 

quarenta) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo para o 

condenado o REGIME SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea 

“b”, do Código Penal.

 DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.

FIXO como valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal) o valor de R$ 

17.120,00 (dezessete mil cento e vinte reais), com o transito em julgado, a 

presente sentença como título executivo. Visto que restou comprovado 

nos presentes autos, tanto das declarações prestadas pela vítima, bem 

como dos testemunhos de Geraldo e Márcio Sérgio, já transcritas acima, 

foi possível aferir-se minimamente os valores subtraídos pelo réu da vítima 

Azenias.

 CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.

O condenado deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos 

do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 Por fim, em razão de fato novo, qual seja a presente sentença 

condenatória, 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. EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA o 

respetivo alvará de soltura.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.
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Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa 

aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda Estadual para 

executar, com cópia do cálculo e da sentença.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga – MT, 11/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55705 Nr: 610-47.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Olimpio Cunha Ledes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Olímpio Cunha Ledes Júnior, Maike 

Getônio Nascimento Ledes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 610-47.2018.811.0036

 Código: 55705

Exoneração de Alimentos

Decisão

Vistos etc.

1) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre 

as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora e CITE a parte requerida para comparecerem no ato.

2) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos 

conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO caso AS PARTES 

NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de conciliação, apresente 

a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo Joze Zonta Burarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58056 Nr: 1559-71.2018.811.0036

 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: AdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - 

OAB:4664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1559-71.2018.811.0036

Código: 58056

Ação Negatória de Paternidade

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO a assistência judiciária gratuita.

2) Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 3) Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, 

conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINO que o cartório tome as devidas cautelas para que o processo 

tramite em segredo de justiça.

4) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre 

as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após CITE-SE E 

INTIMEM-SE as partes litigantes para comparecerem no ato.

 5) ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

6) Por fim, caso tenha êxito a conciliação VOLTEM os autos conclusos 

para a homologação do acordo, contudo caso as partes não entrem em 

acordo, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive, já arrolando as testemunhas a serem ouvidas, ou manifestem-se 

pelo interesse do julgamento antecipado da lide

7) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de junho de 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: 8010324-26.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERNANDES MENDES (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)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-51.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUPERCINA PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossas Senhorias na condição doe advogados da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias indicar no novo endereço da reclamada, 

uma vez que a correspondência voltou com a indicação dos Correios (Id. 

13970616) de que a mesma mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-29.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA CHAVES (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)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 
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INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-67.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERLICE PEREIRA DE SOUZA (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)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-06.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MORAES SANTOS (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)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84412 Nr: 1468-29.2017.811.0096

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Trassi de Brito - 

OAB:20.958/B

 Desta forma, gizados esses motivos, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte autora, reconhecendo e DECLARANDO a requerente DEBORA 

MATIAS LEITE filha biológica do investigado MARCOS JOSÉ BERTANHA 

DA CUNHA.Após o trânsito em julgado da presente, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca Colíder/MT, nos moldes determinados pelo artigo 29, § 1º, inciso 

II, da Lei n. 6.015/77, para as alterações devidas no assento de 

nascimento da autora, com a inclusão do nome do requerido, bem como de 

seus ascendentes, na qualidade de avós paternos.Antes, porém, de se 

expedir o mandado de averbação, INTIMEM-SE a autora e o requerido para 

trazer aos autos, no prazo de cinco (05) dias, declaração de próprio 

punho em que deverá sob as penas da lei, declinar os nomes completos 

dos pais do requerido, para que constem no mandado de averbação, 

consignando que sua inércia importará em impossibilidade de se constar o 

nome dos avós paternos no registro da criança.Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, incisos I, do CPC.Sem condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita pela Diretoria do 

Foro.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO e, após cumpridas todas as determinações 

constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Itaúba/MT, 28 de junho de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89993 Nr: 1556-33.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577

 Processo nº 1556-33.2018.811.0096 (Código 89993)Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato GrossoRéu: João Pereira dos 

SantosVistos.Considerando a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face do 

acusado JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia, por satisfazer os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam a 

satisfatória exposição do fato criminoso, a devida qualificação do 

acusado, a classificação do crime perpetrado e o rol de testemunhas.No 

que tange aos pressupostos formais do art. 395, verifica-se que há 

condições para o exercício da ação penal e justa causa para sua 

propositura, não se verificando, ao menos em apreciação sumária, a 

inépcia da inicial, que encontra-se fundamentada em elementos 

informativos que amparam a materialidade e autoria delitiva por parte do 

denunciado, levando a um juízo de probabilidade dos fatos 

narrados.Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo 

segundo do artigo 396-A do Código de Processo Penal. Outrossim, 

considerando que o acusado às ref. 01 – f. 58 informou a impossibilidade 

de constituir advogado para patrocinar sua defesa e, não sendo possível 

a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, desde já, nomeio o Dr. 

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA – OAB/MT nº 22.577/O, a fim de 

que o represente.Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre 

a nomeação, bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo 

legal.INDEFIRO o pedido de juntada das certidões dos antecedentes 

criminais do acusado, uma vez que tal incumbência somente poderá ser 

transferida ao Pode Judiciário caso devidamente comprovado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo (artigo 1.373 da 

CNGC).Defiro o pedido do item 03 (três) constante na cota ministerial de 

ref. 01.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88896 Nr: 952-72.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, bem como 

em cumprimento a determinação constante na r. decisão de ref. 05, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

17:00 horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum da Comarca 

de Itaúba-MT, devendo a parte autora comparecer a audiência ora 

designada, conforme determinado nos autos, fica consigando que o não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89755 Nr: 1426-43.2018.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências: I-) O autor deverá aportar aos autos o 

cálculo atualizado do valor a ser adimplido pelo devedor fiduciante, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com o aporte do cálculo, o devedor poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a 

integralidade da dívida, recebendo o bem livre de ônus;II-) Caso assim não 

proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do 

credor fiduciário;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 parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor.Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Itaúba, 10 de julho de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89607 Nr: 3235-77.2014.811.0009

 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 Madalena Miranda Marangueli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wederson Francisco da silva - 

OAB:12.611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3235-77.2014.811.0096

Código n. 89607

Vistos, etc.

RECEBO a presente ação previdenciária em razão do declínio de 

competência, e dou seguimento ao processo no estado em que se 

encontra, dando validade a todos os atos já praticados.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem se deseja produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado.

Consigne-se que o seu silêncio será interpretado como desinteresse na 

produção de prova.

Oportunamente, voltem os autos conclusos para deliberações.

Providências necessárias.

Itaúba, 10 de julho de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86680 Nr: 2746-65.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZANIAS DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2746-65.2017.811.0096

 Código nº 86680

Vistos.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

DETERMINO que a secretaria desta vara certifique-se a tempestividade 

dos Embargos a Execução.

Se tempestivo, RECEBO os embargos apresentados, com efeito 

suspensivo, nos termos do artigo 921, I, do Código de Processo Civil.

Dê-se vista ao embargado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil.

Caso seja intempestivo, sejam os autos conclusos.

APÓS, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86167 Nr: 2395-92.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZANIAS DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2395-92.2017.811.0096

 Código nº 86167

Vistos.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

DETERMINO que a secretaria desta vara certifique-se a tempestividade 

dos Embargos a Execução.

Se tempestivo, RECEBO os embargos apresentados, com efeito 

suspensivo, nos termos do artigo 921, I, do Código de Processo Civil.

Dê-se vista ao embargado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil.

Caso seja intempestivo, sejam os autos conclusos.

APÓS, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73391 Nr: 921-91.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Rebellato Zorzeto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ACOLHO os embargos à execução interposto pelo Estado de Mato 

Grosso em face de Thiago Rebellato Zorzeto e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo embargante à Ref.15.Assim, EXPEÇA-SE o respectivo 

precatório, observando-se o disposto no art. 100,CF/88, encaminhando-se 

ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça. Em se tratando de 

obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (art. 

535, § 3o ,NCPC).Com o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.Por fim, voltem-me 
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c o n c l u s o s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Itaúba/MT, 10 de julho de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77730 Nr: 175-58.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora, via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, requerer o que 

entender de direito, conforme determinado na sentença de ref.50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87723 Nr: 243-37.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão negativa da Sra. Oficiala de Justiça de ref. 08, sob pena de 

devolução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47371 Nr: 343-36.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Considerando o teor da certidão da Sra. Oficiala de Justiça juntada à 

fl.105, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art.1.691, III, 

ambos da CNGC impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vista ao 

Membro do Ministério Público para, no prazo legal, se manifestar acerca 

das testemunhas não localizadas. Após, `a defesa para o mesmo fim.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57507 Nr: 1335-63.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Céu Azul S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA - 

OAB:7312/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos verifico a necessidade de que a parte requerente 

deposite em Juízo caução para o deferimento da tutela, eis que, o 

requerente possui condições econômicas, bem como resguardar eventual 

direito do requerido, bem como se dispôs a tal.Ademais, a Súmula 112 do 

STJ dita que o depósito caução somente suspenderá a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro.Com estas considerações, e 

por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, DEFIRO o 

pedido de Tutela de Urgência pleiteada pelo autor, para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário, desde que no prazo de 10 (cinco) dias 

efetue o depósito do caução em Juízo e em dinheiro, no valor do débito 

cobrado a teor do que dispõe a Súmula 112 do STJ.Efetuado o depósito e 

comprovado nos autos, intime-se IMEDIATAMENTE, independentemente de 

nova carga, o ente requerido para que suspenda a exigibilidade do crédito, 

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

enquanto perdurar o descumprimento desta medida, até o limite máximo de 

R$30.000,00 (trinta mil reais).Considerando as vedações legais para que a 

parte requerida concilie, cite-se o requerido para que conteste a ação no 

prazo legal.Em seguida abra-se vista dos autos a parte autora para que 

impugne a ação no prazo de 05 (cinco) dias ou requeira o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 846-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 846-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877

 CERTIFICO que, em cumprimento à Decisão proferida em 20/06/2018 (ref. 

86) procedi a reunião deste feito à Ação Penal de código 51900, 

trasladando para aqueles autos constantes nos autos em epígrafe, bem 

como apensando-os no sistema Apolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1938-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayany Gabriely Santos da Silva, Valdivino 

Cosme Queiroz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 CERTIFICO que a Carta Precatória expedida para o interrogatório da ré 

Rayany Gabriely Santos da Silva foi distribuída na comarca de 

Rondonópolis/MS para a Segunda Vara Criminal sob nº 

6617-68.2018.811.0064 - Código: 674670, na qual fora designada 

audiência de interrogatório da ré para o dia 27 de setembro de 2018, às 

13:55 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57283 Nr: 1237-78.2018.811.0027

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joab Cristyan Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 
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- OAB:16257

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de Joab Crystian 

Pereira de Oliveira, devidamente qualificado, pela prática em tese, do crime 

tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de 

não estão preenchidos os requisitos da segregação preventiva do 

flagranteado, aduzindo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão.

Instado à manifestação, o Ministério Público em ref. 23 pugnou pelo 

indeferimento do pedido, eis que ainda se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e Decido.

Em analise ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que 

deve ser indeferido, porquanto, não há fatos novos após a decisão que 

determinou sua segregação cautelar.

Ademais, a tese de que medidas cautelares diversas da prisão seriam 

suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, 

verifico ser totalmente descabida para o caso em tela, uma vez que só 

neste ano o flagranteado fora detido outras duas vezes por praticar 

crimes contra o patrimônio, nas comarcas de Juara-MT e Brasnorte-MT, 

tendo em ambos os casos lhe sido concedido medidas cautelares 

diversas da prisão, restando plenamente demonstrado que estas são 

insuficientes para assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado, mantendo a segregação de Joab Cristyan Pereira de Oliveira, 

até a ocorrência de fatos novos que desconstitua os fundamentos desta 

decisão.

Oficie-se o juízo da comarca de Brasnorte-MT informando-lhe da prisão 

preventiva do flagranteado Joab Cristyan Pereira de Oliveira pelo 

cometimento do crime de furto qualificado.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providencias.

Itiquira-MT, 18 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46125 Nr: 2102-75.2017.811.0047

 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: Sonizete Viana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO em parte os pedidos liminares, para determinar 

a expedição de ofício ao INDEA localizado no município de Figueirópolis 

D’Oeste/MT, solicitando extrato da movimentação financeira em nome do 

requerido, consistente na compra e venda de gados entre o período de 

agosto de 2017 à janeiro de 2018.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.No 

mais, considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil em 

vigor que 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/mediação para o dia 06 de AGOSTO de 

2018, às 13h30, a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC.9...0Não havendo conciliação, o requerido 

deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze dias úteis) a partir 

do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, inciso I, CPC), ficando 

consignado, desde já, que o não oferecimento de contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido o prazo para 

contestação e devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de quinze dias úteis, apresente a este Juízo manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Caso a audiência de conciliação/mediação seja exitosa, 

COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos 

autos e, na sequência, TORNEM-ME os autos conclusos.Dê-se ciência ao 

Ministério Público, nos termos do artigo 698 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 09 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45431 Nr: 1698-24.2017.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horacio Ricardo Neiva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é 

pertinente, vez que atende o procedimento do art. 700 e seguintes do CPC.

RECEBO a inicial, vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil.

DEFIRO, de plano, a EXPEDIÇÃO de mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, com observância do art. 701 do CPC, anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC).

No referido prazo o (a) (s) demandado (a) (s) poderá (ão) opor embargos, 

que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não 

forem opostos, CONSTITUIR-SE-Á, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, 

§ 2º e art. 702 do CPC).

No mais, consigne-se em idêntico prazo, desde que reconheça o crédito 

do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o réu requer o 

parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de opor embargos (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, “caput” e § 6º).

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor do patrono d aparte 

autora no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 

701, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46257 Nr: 2157-26.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo civil, 

não sendo caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Códex, 

RECEBO a petição inicial.
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Acolho as justificativas apresentadas pela parte requerente, por 

conseguinte, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 

98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação 

posterior, caso seja constatada a sua capacidade financeira.

De acordo com o art. 334, caput, do CPC, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa.

Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado 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, inciso II).

 Em seguida, à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49116 Nr: 1481-44.2018.811.0047

 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: Natalino Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 A teor do art. 721 c/c 178, ambos do Código de Processo Civil, COLHA-SE 

parecer do Ministério Público.

Após, voltem os autos conclusos, com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros, Gisele Neves Sampaio de 

Souza, Jhomison Thales Alves Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Considerando as ocorrências 

acima, redesigno a solenidade para o dia 11 de setembro de 2018, às 15h 

(MT). PROCEDA-SE ao desmembramento do feito e à correção do polo 

passivo da ação, em conformidade com a decisão retro. Não havendo 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Intimem-se. 

Requisitem-se. Cumpra-se, com urgência por tratar-se de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros, Gisele Neves Sampaio de 

Souza, Jhomison Thales Alves Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 Visto

 Em tempo, ANTECIPO a audiência anteriormente agendada nos autos para 

o dia 13 de AGOSTO de 2018, às 13h30.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se as 

determinações consignadas na decisão retro.

Cientifique o Ministério Público. Intimem-se. Requisite-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46539 Nr: 2309-74.2017.811.0047

 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: Aparecido Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jomar Raimundo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:

 Vistos.

 Considerando que o interditando não constituiu advogado e declara ser 

pessoa hipossuficiente economicamente, nos termos do art. 752, 

parágrafo 2º, do CPC, nomeio o Dr. Marcio da Silva Almeida, inscrita na 

OAB/MT n.º 16358, CURADOR ESPECIAL. Realizada entrevista, na forma 

do art. 753 do Código de Processo Civil, determino que o interditando seja 

submetido à perícia. Considerando o teor da orientação emanada da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de que sejam realizadas 

perícias de interdição pelo Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria 

Geral de Medicina Legal/MT, DETERMINO que seja expedido ofício com o 

fito de proceder ao agendamento de exame, devendo ser informado a este 

Juízo data, hora e local para a realização da perícia. Desde já, apresento 

os quesitos do juízo, a serem respondidos pelo ‘expert’.

 1. O interditando sofre de alguma anomalia psíquica? Caso positivo, 

descrevê-la minuciosamente, de forma científica.

2. A anomalia é passível de tratamento e cura?

3. Qual o tratamento e em que lapso temporal é possível a reversão e 

cura?

4. Quais as limitações impostas ao interditando para os atos da vida civil e 

em razão da doença – capacidade relativa ou absoluta? Quais atividades 

o interditando poderia realizar sozinho, sem assistência?

5. Em eventual constatação de doença, qual a C.D.I. correspondente?

Considerando a concordância com os quesitos acima descritos, ainda a 

impugnação apresentada na presente solenidade, OFICIE-SE À 

COORDENADORIA GERAL DE MEDICINA LEGAL/MT, para agendamento da 

perícia determinada. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48329 Nr: 1040-63.2018.811.0047

 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): Antonio Passos Subrinho, Queiroz Galvão 

Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Cuida-se de Ação Civil Pública 

com Pedido de Condenação em Obrigação de Fazer (Recomposição 

Florestal) c/c Obrigação de Indenizar com Pedido de Concessão de 

Liminar. Considerando as ocorrências acima, redesigno a solenidade para 

o dia 11 de setembro de 2018, às 14h (MT). Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 1006-93.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raçavet Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRÍAM CORREIA DA COSTA - 

OAB:6361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. HOMOLOGO a desistência da 

oitiva da testemunha nos termos do requerimento da parte autora para que 

surtam seus jurídicos efeitos. Não havendo pedidos de diligências, declaro 

encerrada a fase instrutória. Nos termos do art. 364, §2º do CPC, 

ABRA-SE vistas às partes para derradeiras alegações, de forma 

sucessiva, no prazo legal. Publicada em audiência. Não havendo alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48886 Nr: 1349-84.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Avila Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para AUTORIZAR a menor GABRIELA ESPÍNDOLA 

BORGATO a viajar desacompanhada dos pais, viagem agendada para o 

dia 12/07/2018, no voo 4292 da Empresa de Transporte Aéreo Azul, 

saindo de Cuiabá/MT com destino à cidade de Campinas/SP, devendo a 

menor ser entregue a seu genitor LUIS FERNANDO VICHI BORGATO. 

Igualmente, AUTORIZO a viagem de retorno agendada para o dia 

29/07/2018, saindo de Campinas/SP com destino à Cuiabá/MT, 

ressaltando, que a menor deverá ser entregue à sua genitora CLEIDE 

MARLENA DE AVILA ESPÍNDOLA.Em razão do princípio da celeridade e 

economia processual, VALERÁ O DECISUM COMO ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo pelo qual deverá ser selado e entregue 

à Requerente. Isentos de custas, na forma do art. 824 da 

CNGC/TJMT.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”.Dê ciência ao Ministério Público e caso nada seja requerido, 

certifique o trânsito em julgado. Após, 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, 10 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45871 Nr: 1944-20.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

HOMOLOGO a desistência das testemunhas, nos termos do requerimento 

ministerial. Não havendo pedido de diligência cuja necessidade tenha 

origem em circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por 

encerrada a instrução processual. Nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, 

concedo às partes o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação de 

memoriais, a iniciar-se pelo Ministério Público. Saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49097 Nr: 1469-30.2018.811.0047

 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: Rosana Nascimento Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AUGUSTO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Trata-se de Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c Ação de ALIMENTOS com 

pedido de liminar ajuizada por ANA LÍVIA NASCIMENTO FARIA, 

representada por sua genitora ROSANA NASCIMENTO FARIA, em face de 

RENATO AUGUSTO DE FARIA, ambos qualificados nos autos.

Tendo em vista que o presente feito engloba não apenas o pedido de 

decretação de divórcio, mas também o de alimentos, deverá figurar no 

polo ativo da demanda a pessoa de Rosana Nascimento Faria, parte 

legítima para pleitear o divórcio e o infante, porquanto parte legítima para 

postular os alimentos.

 Ademais, sublinho que a criança, por não possuir capacidade de fato – 

capacidade de exercício –, necessariamente será representada por sua 

genitora, em obediência ao art. 3º da legislação civil pátria e ao art. 71 do 

CPC.

Desta feita, em respeito aos princípios da efetividade da prestação 

jurisdicional e solução integral do processo, enaltecidos pelo Código de 

Processo Civil, DETERMINO que INTIME-SE a parte autora, via Dje, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias promova a emenda à inicial, regularizando o polo 

ativo nos termos suso mencionados, sob pena de indeferimento da 

exordial, com fundamento no art. 321, do CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos conclusos, com 

URGÊNCIA para análise do pedido de tutela de urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 09 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 413-35.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Moreira dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 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 autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, 

caso queira, se manifeste quanto à Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença apresentada pela parte adversa.

Jauru, 11 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15014 Nr: 826-19.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozina Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 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. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 11 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31490 Nr: 261-84.2013.811.0047

 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: Maria da Penha Correa Valim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 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. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 11 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 904-76.2012.811.0047

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 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. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 11 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10778 Nr: 211-34.2008.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdL, IMBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luitt Conceição Ortega - 

OAB:10717/MT, MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - OAB:24798/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. Tendo em vista seu desarquivamento, seja a parte autora intimada, a fim 

de que se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Jauru, 11 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33595 Nr: 1958-35.2016.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presesntes autos, a fim de abrir vista a parte autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 794-69.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora, para se 

manifestar acerca da devolução da carta de citação a requerida, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27840 Nr: 786-92.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSÉ IENKES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas a parte autora para 

se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo legal, ante 

o cumprimento negativo da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23329 Nr: 1384-17.2013.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO TRINDADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de CASSIANO TRINDADE NETO, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 184/186 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.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.: 23224 Nr: 1284-62.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ESTEVES SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA HELENA ESTEVES 

SODRÉ, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, 

desde já, o cálculo apresentado pela executada às fls. 110/116 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.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.: 23000 Nr: 1058-57.2013.811.0048

 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 MARINHO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de MARIA MARINHO NASCIMENTO, com base nos artigos 525 

e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

 O exequente apresentou manifestação onde rebateu todos os 

argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos mesmos, 

por entender que as alegações são meramente procrastinatórias.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de MARIA MARINHO NASCIMENTO, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de MARIA MARINHO NASCIMENTO, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 97 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. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21023 Nr: 66-33.2012.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA EVANGELISTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, IVAN VIEGAS RENAUX DE ANDRADE - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT. 1903654, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de CREUZA EVANGELISTA MENEZES, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de CREUZA EVANGELISTA MENEZES, 

ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por CREUZA 

EVANGELISTA MENEZES, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado à fl. 101 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.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV, visto que 

a parte autora renunciou ao valor excedente.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10267 Nr: 1305-77.2009.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, ESPÓLIO DE 

EDIVALDO ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:, FERNANDA CARVALHO BAUNGARD - OAB:15.370, GALIANA 

CAMPOS CASTRO - OAB:8858, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI 

COELHO - OAB:13586/MT, LUIZ ALBERTO D. VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15074, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT, VINÍCIUS 

VARGAS LEITE - OAB:MT/11.213-A

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9942 Nr: 998-26.2009.811.0048

 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: JOAQUIM AUGUSTO BRAGA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de BRAGA AUGUSTO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Uma vez que o presente feito já foi sentenciado (fls. 120/121), 

intimem-se a parte requerida para que se manifeste nos autos, com 

relação à petição juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9605 Nr: 653-60.2009.811.0048

 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: SUZANA CAETANO DOS SANTOS SCARANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:OAB/MT 15.671, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fls. 176/177, para declarar a nulidade da intimação de 

fls. 166, bem como os demais atos praticados.

2. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22882 Nr: 938-14.2013.811.0048

 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: CESAR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, NEUDIO CAVALHEIRO - OAB:14380-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido de fl. 127, para que seja suspensa a presente 

execução, vez que não há elementos nos autos que comprove o alegado.

2. Prossiga no cumprimento da decisão anterior, expedindo-se mandado 

de busca e apreensão do referido veículo, nos termos da lei.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43909 Nr: 1268-35.2018.811.0048

 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: APARECIDA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a emenda retro, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. 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 citação da 

parte requerida.

4. Com efeito, 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.

5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

29/08/2018, às 14h (horário oficial de Mato Grosso).

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28896 Nr: 1119-44.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:2192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353, LUIS DANIEL ALENCAR. - OAB:31272/PR

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pela 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A. em face de CARLOS FRANCISCO 

QUESADA, conforme fundamentação supra, determinado o 

prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.3.2. Deixo de 
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condenar a parte executada em honorários advocatícios.3.3. Expeça-se o 

Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 09 de julho de 

2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40407 Nr: 3045-89.2017.811.0048

 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: LFQS, EJQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 10 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43908 Nr: 1267-50.2018.811.0048

 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: JOSE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a emenda retro, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. 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 citação da 

parte requerida.

4. Com efeito, 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.

5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

29/08/2018, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 10 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26753 Nr: 419-68.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE FREITAS DA SILVA, YCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA 

- OAB:0, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846-MT

 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 o advogado 

do requerido da parte final do despacho a seguir transcrito:"...2. Assim, 

dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23/07/2018, às 13h30min (horário 

oficial de Cuiabá-MT), a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a) estor(a) com o necessário. 2. Intimem-se a parte 

autora pessoalmente e a parte requerida através de seu Advogado, a fim 

de comparecerem à audiência..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21423 Nr: 532-27.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SOARES DA COSTA ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20.817, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA COSTA 

ABDO, para devolução dos autos nº 532-27.2012.811.0048, Protocolo 

21423, 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): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44350 Nr: 1484-93.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CAIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE MAHARA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, , através de 

emissão de guias no site deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

efetivo cumprimento do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43998 Nr: 1307-32.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, , através de 

emissão de guias no site deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

efetivo cumprimento do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43961 Nr: 1291-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CAIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDIMILSON PEIXOTO SILVA , DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA, WELKISLEY 

PAULA LATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:MT/8.267-B, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, , através de 

emissão de guias no site deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

efetivo cumprimento do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34008 Nr: 157-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO ANDRADE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, , através de 

emissão de guias no site deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

efetivo cumprimento do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26753 Nr: 419-68.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE FREITAS DA SILVA, YCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA 

- OAB:0, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

 1. Defiro o pedido formulado na Ref: 160. Assim, com efeito, segundo 

Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos 

é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil 

moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, 

entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual 

Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

2. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23/07/2018, às 13h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

2. Intimem-se a parte autora pessoalmente e a parte requerida através de 

seu Advogado, a fim de comparecerem à audiência.

 3. Dê ciência à Defensora Pública e ao Ministério Público, com atribuição 

nesta Comarca.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 13 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22999 Nr: 1057-72.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZILDES ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LUZILDES ALVES DE SOUZA, com base nos artigos 525 e 

910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LUZILDES ALVES DE SOUZA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de LUZILDES ALVES DE SOUZA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 157 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. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23272 Nr: 1332-21.2013.811.0048

 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: IRACI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, 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. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

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.: 21979 Nr: 1146-32.2012.811.0048

 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: CÍCERO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.
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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 15 (quinze) 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.: 39707 Nr: 2818-02.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO JOSÉ CÉSAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 (...)Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA, para conceder 

os benefícios da aposentadoria por invalidez à parte autora, JÚLIO JOSÉ 

CÉSAR DE ARRUDA, indicado e qualificado na petição inicial, nos termos 

do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, 

bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir de 

14/06/2009, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente 

da data do indeferimento administrativo; e julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.3.2. Os valores das parcelas vencidas deverão ser 

acrescidos de juros moratórios, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação, e corrigidos monetariamente desde o vencimento de 

cada parcela, os quais deverão ser pagos na forma do artigo 100, § 3º, da 

Constituição Federal, de uma única vez.(...). Tópico síntese do julgado: a) 

nome do(a) segurado(a): JÚLIO JOSÉ CÉSAR DE ARRUDA; b) benefício 

concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) data de início 

do benefício – DIB: 25/04/2016 (data do indeferimento administrativo); e) 

renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4353 Nr: 529-19.2005.811.0048

 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): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6879, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4352 Nr: 528-34.2005.811.0048

 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): DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS, WILSON 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.659-B

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29048 Nr: 36-56.2016.811.0048

 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: ASCANIO JOSE DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - 

OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR os requeridos do despacho a seguir 

transcrito: "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, 20 de 

junho de 2018. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 42-68.2013.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELANITA DE ARAUJO ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA VETTOTI SANTAMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Sem custas e honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20888 Nr: 980-34.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA VETTOTI SANTAMARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELANITA DE ARAUJO ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CATRILHO - OAB:3990MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Sem custas e honorários advocatícios.
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2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22166 Nr: 184-72.2013.811.0048

 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): JAMIL ANTÔNIO PEDROSO CURY MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:14969, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte requerida para que efetue o pagamento da comissão 

da leiloeira judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da continuidade 

da execução com o praceamento do bem garantidor da presente 

execução.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21994 Nr: 1162-83.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento da custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22116 Nr: 133-61.2013.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA - S/A, GILSON PEREIRA DE 

SOUZA, JOÃO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA, SEBASTIAO ULISSES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:GO 19.921

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição de fls. 

286/301, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45029 Nr: 1768-04.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSB, GDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PAIVA LACERDA - 

OAB:189.644, ROBERVAL JESUS DE LACERDA - OAB:88.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma ordenada, servindo a cópia da carta 

de ordem de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo ordenante.

Juscimeira-MT, 11 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33535 Nr: 1926-30.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta 

por GENI MARIA DE CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 11 de julho de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4456 Nr: 619-27.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA ALVES DE SOUZA, ANTÔNIO 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:13141-A, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, MARIANA CRISTINA CORREIA 

DE ANDRADE - OAB:15549-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição de fls. 

257/258, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20380 Nr: 400-04.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARCOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31776 Nr: 1042-98.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGAWA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO-BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 38), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 43.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil de 2015..

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22764 Nr: 816-98.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERNANDES GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Considerando as informações contidas no petitório de Ref: 50, vejo por 

bem redesignar a audiência de instrução e julgamento, para o dia 

20/08/2018, às 16h, (horário oficial de Cuiabá-MT).

2. Intime-se o acusado, o(a) Advogado(a) de Defesa, o(a) membro do 

Ministério Público, e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.

3. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, 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 acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

4. 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 

artigo 458 e § 2º do artigo 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 

(artigo 219, CPP).

5. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39501 Nr: 2760-96.2017.811.0048

 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: EDIMUNDO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE NOTAS e PAZ DE FÁTIMA DE 

SÃO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, à míngua de impugnação, diante da prova 

documental apresentada e do parecer favorável do membro do MP, julgo 

totalmente procedente(s) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, para o fim 

de, ressalvados direitos de terceiros, determinar que sejam efetuadas a 

inclusão requerida solicitada, isto é, o registro no assento de nascimento 

do Sr. “EDIMUNDO NUNES DE SOUZA”, motivo pelo qual, determino a 

expedição do competente mandado ao oficial de Registro Civil de Distrito 

de São Lourenço de Fátima munícipio de Juscimeira - MT.4. Sem 

sucumbência, ante o disposto no artigo 110, in fine, da Lei nº. 6.015/73 e 

por se tratar de beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

moldes do art. 4º da Lei nº. 1.060/50.5. Expeça-se o necessário.6. Com o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com 

baixas e anotações de estilo.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 05 de julho de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 1246-74.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Viistos. (...) Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o pedido LIMINAR, 

determinando que a parte requerida forneça a parte autora o carro 

reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da 

intimação da parte requerida. 4. Ademais, considerando os documentos 

anexados aos autos, bem como, sendo a peticionário(a) servidor(a) 

público(a), a parte requerente não pode ser considerada pobre na forma 

da Lei nº. 1.060/50, portanto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

veiculado. De outro giro, autorizo o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias ao final da demanda, eis que o Provimento de nº. 18/2012 

revogou o “item 2.14.8.1.4” da CNGC do Estado de Mato Grosso que 

impedia tal possibilidade. Assim sendo as custas e taxas judiciárias 

deverão ser pagas ao final do trâmite processual pelo vencido. 5. 

Outrossim, aguarde-se a realização da audiência designada em Ref: 4. 6. 

Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, §3, do 

CPC). 8. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, 

se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias. 9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29048 Nr: 36-56.2016.811.0048

 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: ASCANIO JOSE DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - 

OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 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, 20 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62856 Nr: 24-24.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOÃO MAZZOCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Executado para efetuar o pagmento 

do parcelamento conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64025 Nr: 993-39.2014.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES CERQUEIRA MEDEIROS, 

FERNANDO HENRIQUE ALEXANDRE SILVA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR MESQUITA 

AGRESTA - OAB:9.455

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - ALIMENTOS - PROVAS - 

DEPOIMENTO PESSOAL - OITIVA POR PRECATÓRIA: POSSIBILIDADE. 

Incontroverso o local de residência, é possível que a coleta de depoimento 

pessoal da parte se dê via carta precatória a ser cumprida em comarca 

diversa daquela onde tramita o processo, consoante entendimento em 

julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça 

(TJMG).Sendo assim, denoto que o requerido não pode se furtar a 

comparecer a audiência designada para este desiderato, sob pena de 

confissão”.Por esses motivos, ACOLHO os presentes embargos, 

REVOGO a decisão de revelia do requerido e DETERMINO a expedição de 

carta precatória para umas das Varas de Família do Distrito Federal, para 

que o requerido informe se possui proposta de acordo, tome 

conhecimento da liminar deferida nos autos (fls. 24), caso ainda não tenha 

tido, bem como CONTESTE a demanda, no prazo de 15 dias.Após a 

contestação, vista à parte autora para impugnação. Em seguida, se for o 

caso, voltem os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.Reitero o ofício de fl. 121, solicitando o desconto 

mensal no valor 01 (um) salário mínimo na remuneração do requerido, a 

título de pensão alimentícia, sob pena de desobediência nos termos do 

artigo 330 do Código Penal. CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia, 10 de julho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46961 Nr: 754-11.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMESON DE JESUS NERIS MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HERMESON DE JESUS NERIS MADEIRAS, 

CNPJ: 02496598000187, Inscrição Estadual: 131808532. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

HERMESON DE JESUS NERIS MADEIRAS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA 2009301, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 301/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/01/2009

 - Valor Total: R$ 174.992,60 - Valor Atualizado: R$ 174.992,58 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Existe determinação judicial a cumprir, fls.31, a 

Secretaria para ato do ofício

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 09 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43734 Nr: 1142-79.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOMBARDI & ALMEIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOMBARDI & ALMEIDA LTDA, CNPJ: 

24724502000123. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de LOMBARDI & ALMEIDA 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU 2005 - 

Lançamentos:525/526/2005, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 523/2005, 524/2005, 525/2005, 526/2005 (MAIS 1 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

 - Valor Total: R$ 2.407,04 - Valor Atualizado: R$ 2.407,04 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a 

Secretaria para ato do ofício.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 09 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63421 Nr: 529-15.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BRUNO GONÇALVES ROCHA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos etc.

Diante do pedido de renuncia da advogada dativa à fl. 66, DEFIRO o pleito, 

e reduzo os honorários arbitrados em fls. 32 em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) em favor da advogada nomeada.

Diante do trânsito em julgado devidamente certificado (fl. 63) INTIME-SE as 

partes para o pagamento das custas processuais, se for o caso.

Destarte, para cumprimento do determinado às fls. 40-V, em atendimento 

ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente à expedição deferida, 

INTIME-SE o Ministério Público para, querendo, interpor impugnação ou 

recurso, no prazo legal.

Após o levantamento da fiança, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65445 Nr: 505-50.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DE OLIVEIRA, VALMIR FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 77, oficie-se à conta única para que informe se o 

valor do Alvará 357477-6/2017 fora depositado na conta corrente indicada 

pela Exequente, qual seja, Banco 748, Agência 0800, Conta Corrente 

10818-9, em nome de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense – Sicredi Norte-MT.

Em caso negativo, DEFIRO a expedição do alvará, conforme requerido à fl. 

77.

Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente a 

expedição deferida, INTIMEM-SE os executados para, querendo, interpor 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

Em caso positivo, voltem os autos conclusos para decisão.

Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 797-74.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 129, ao ser indagado se deseja recorrer, o réu 

afirmou que sim, portanto INTIME-SE o causídico do réu para, no prazo 

legal, apresentar o respectivo recurso.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76409 Nr: 1214-80.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS, COPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO 

SOLIDÁRIA DE GETÚLIO VARGAS/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LEONIR CECILIO - 

OAB:46.551/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELI FONTANA - 

OAB:60762/RS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:83640/RS

 Visto, etc.

Comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, 

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Para tanto, DESIGNO audiência para o dia 13 de agosto de 2018 às 

13h00min oportunidades em que será inquirida a testemunha-Autor TANIA 

ADELAIDE TIRAPELE.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41365 Nr: 116-80.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABY MADEIRAS - ME, Wilson Moraes da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABY MADEIRAS - ME, CNPJ: 

00142047000190 e atualmente em local incerto e não sabido WILSON 

MORAES DA CRUZ, Cpf: 00447658190, Rg: 1560415-2, Filiação: Mamedes 

Gonaçlves da Cruz e de Lourdes Maria de Moraes, data de nascimento: 

28/03/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), industrial 

madeireiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

- IBAMA em face de GABY MADEIRAS - ME e WILSON MORAES DA 

CRUZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n° 

64889, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

64889/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/11/2004

 - Valor Total: R$ 2.659,14 - Valor Atualizado: R$ 2.659,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.DEFIRO o peticionado pela parte exequente 

à 35/36, assim, PROCEDA-SE à busca do endereço atualizado da empresa 

executada Gaby Madeiras - ME, exclusivamente via online, pelo SIEL e 

BACENJUD. Em sendo encontrado os endereços atualizados e diversos 

daqueles outrora mencionados, EXPEÇA-SE o necessário para CITAÇÃO 

do executado. Caso a busca dos endereços se procedam infrutífera, 

CITE-SE à parte executada por EDITAL. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 10 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76651 Nr: 1313-50.2018.811.0109

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para recolher as custas judiciais e emendar a 

inicial no prazo de 15 dias sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 1694-92.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINESIO SCHWARZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a expedição do alvará, conforme requerido à fl.289/291.

Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente a 

expedição deferida, INTIME-SE o requerido para, querendo, interpor 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70965 Nr: 82-22.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDERSON DE MATOS MORII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Diante da certidão de fls. 154 e considerando que o advogado constituído 

do réu não apresentou alegações finais no prazo consignado, que o 

acusado também deixou transcorrer o prazo sem constituir outro 

advogado e sem apresentar alegações finais, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. CLAUDIO LEME ANTÔNIO, 

para promover a defesa do réu RANDERSON DE MATOS MORII.Tomando 

em conta a natureza da causa e por estar no final da instrução 

processual, FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 URH, 

considerando que falta apenas a apresentação de alegações finais.. 

(...)Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

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)INTIME-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito, bem como apresentar alegações 

finais.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71382 Nr: 326-48.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO, RILDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.Diante da certidão às fls.104, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ELITON REZENDE para 

promover a defesa do interesse do denunciado RILDO SANCHEZ. 

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 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(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 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 que 

entender de direito.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 de julho de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 1087-16.2016.811.0109

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl.58.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

Marcelândia, 10 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49870 Nr: 406-22.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUDEMIR ROVEROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CLAUDEMIR ROVEROTO, Cpf: 

38455030178, Rg: 505.851, Filiação: Oswaldo Roveroto e de Lourdes 

Roveroto, data de nascimento: 23/02/1966, brasileiro(a), natural de Alto 

Paraná-PR, casado(a), comerciante, Telefone 9994-9726. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de JOSÉ CLAUDEMIR 

ROVEROTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA´s n°: 4539/2006; 4540/2006; 4541/2006; 4542/2006, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4539/2006, 4540/2006, 

4541/2006, 4542/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2007

 - Valor Total: R$ 2.346,97 - Valor Atualizado: R$ 2.346,97 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. _45______;

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 10 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76551 Nr: 1267-61.2018.811.0109

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARRLENA ACYANA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presente os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR solicitada, determinando por consequência à expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente através de seu 

responsável.Executada a liminar, CITE-SE os requeridos, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo que poderá apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.Caso 

haja necessidade, autorizo o uso de força policial e ordem de 

arrombamento, conforme previsão do artigo 846 do CPC/2015.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a mesma no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com a efetiva busca e apreensão do bem, 

passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento 

da dívida, defiro o pedido da parte para que seja consolidada a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credo 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Marcelândia/MT, 10 de 

julho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 1174-98.2018.811.0109

 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: OSMAR KNIHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A / BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.OSMAR KNIHS, já qualificado nos autos e 

representado por advogado constituído, ingressou com AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO OBJETIVANDO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INDÉBITO POR 

INDEVIDA COBRANÇA EM RELAÇÃO DE CONSUMO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, contra o BANCO VOTORANTIM S/A e BV 

FINANCEIRA, neste Juízo, sustentando, em síntese:(...) Determino, ainda, 

que o demandado forneça o contrato ou documento sobre a relação 

contratual com a requerente e os protocolos de atendimento, quando 

contestar a demanda.À Secretaria para que agende audiência de 

conciliação. CITE-SE o demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência 

designada e da tutela de urgência deferida.Atenta-se a secretaria a por a 

devida a tarja no processo, já que a parte autora é pessoa idosa e tem 

direito de preferência processual, bem como, DETERMINO o 

desapensamento dos autos, tendo em vista que não há conexão e 

continência, conforme previsto nos termos do artigo 55 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 10 de julho de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 1177-53.2018.811.0109

 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: OSMAR KNIHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.OSMAR KNIHS, já qualificado nos autos e 

representado por advogado constituído, ingressou com AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO OBJETIVANDO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INDÉBITO POR 

INDEVIDA COBRANÇA EM RELAÇÃO DE CONSUMO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO 

S/A, neste Juízo, sustentando, em síntese: (...). Determino, ainda, que o 

demandado forneça o contrato ou documento sobre a relação contratual 

com a requerente e os protocolos de atendimento, quando contestar a 

demanda.À Secretaria para que agende audiência de conciliação. CITE-SE 

o demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência designada e da tutela 

de urgência deferida.Atenta-se a secretaria a por a devida a tarja no 

processo, já que a parte autora é pessoa idosa e tem direito de 

preferência processual, bem como, DETERMINO o desapensamento dos 

autos, tendo em vista que não há conexão e continência, conforme 

previsto nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 

98, caput, do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia-MT, 10 de julho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49615 Nr: 151-64.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO SCHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo.Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, indicar bens do executado a serem penhorados, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-92.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS DUARTE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010014-92.2017.8.11.0109. REQUERENTE: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME REQUERIDO: MALAQUIAS DUARTE COSTA Processo nº 

8010014-92.2017.8.11.0109 Vistos etc. Trata-se de cobrança, promovida 

por ST Machado & Machado LTDA- ME, em detrimento de Malaquias Duarte 

Costa. A requerente através da manifestação à pag. 1 (8077480) pugna 

pela suspensão do feito para realização diligência com fim de localização 

do atual endereço do requerido. Destarte, ACOLHO o pedido formulado e, 

nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil, suspendo o 

curso do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar desta data.. 

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte requerente 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. Marcelândia, 11 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito Substituto.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-47.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010017-47.2017.8.11.0109. REQUERENTE: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME REQUERIDO: RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS Processo nº 

8010017-47.2017.8.11.0109 Vistos etc. Trata-se de cobrança, promovida 

por ST Machado & Machado LTDA- ME, em detrimento de Rodrigo Vieira 

dos Santos. A requerente através da manifestação à pag. 1 (8080284) 

pugna pela suspensão do feito para realização diligência com fim de 

localização do atual endereço do requerido. Destarte, ACOLHO o pedido 

formulado e, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil, 

suspendo o curso do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar 

desta data.. Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de 

novo despacho, INTIME-SE a parte requerente 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. Marcelândia, 11 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-69.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RENI DOUGLAS STERN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Edwar João Harres (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000026-69.2017.8.11.0109 REQUERENTE: RENI DOUGLAS STERN 

REQUERIDO: EDWAR JOÃO HARRES SENTENÇA Autos nº: 

1000026-69.2017.8.11.0109 -SENTENÇA- Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9099/95 Trata-se de ação indenizatória por danos 

morais, ajuizado por RENI DOUGLAS STERN, em face de EDWAR JOÃO 

HARRES. Em manifestação através do doc. nº9429047 - Pág.1, o autor 

requer a extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão do 

reconhecimento da ilegitimidade da parte requerida. DECIDO. 

Consubstanciado ao requerimento da parte autora, 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/. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Desnecessário o decurso de prazo, 

razão pela qual, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Marcelândia/MT, 11 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-57.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA TARIFA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000085-57.2017.8.11.0109 REQUERENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA 

TORRES REQUERIDO: CLEUSA TARIFA LOPES SENTENÇA Autos nº 

1000085-57.2017.8.11.0109 -SENTENÇA- Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada 

por ANDRÉ LUIZ FERREIRA TORRES, em face de CLEUSA ALVES DE 

SOUSA, para compeli-lo ao pagamento de débito oriundo de título 

executivo extrajudicial (fl. 10530903 - Pág.5). Destarte, a parte autora 

através da certidão anexa (10530903- Pág. 1) informa que o débito objeto 

dos autos foi quitado, razão pela qual, pugna pela extinção e arquivamento 

do feito. É a síntese do necessário. DECIDO. Do que consta nos autos, 

verifica-se através da manifestação da parte autora (10530903- Pág.1), 

de que houve a quitação do débito. Assim, satisfeita a obrigação, em face 

do adimplemento do débito objeto dos autos, a extinção do pleito é medida 

que se impõe. Face ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Desnecessário o trânsito em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Sem custas, 

nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Proceda-se as baixas em eventuais 

penhoras realizadas. Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Marcelândia/MT, 11 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-62.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DUARTE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010016-62.2017.8.11.0109 REQUERENTE: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME REQUERIDO: MIZAEL DUARTE COSTA SENTENÇA Autos nº: 

8010016-62.2017.8.11.0109 =SENTENÇA= Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança, 

proposta por S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME, em desfavor de 

MIZAEL DUARTE COSTA, com proposito de recebimento do/ crédito no 

valor atualizado de R$2.420,71 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e 

setenta e um centavos). O autor, em pedido exordial informa o 

inadimplemento do contrato celebrado entre as partes, no qual a parte 

requerida ficaria obrigado a contraprestação do valor de R$ 2.420,71 (dois 

mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos). Ainda, informa 

que em renegociação do débito (termo de acordo espontâneo-num. 

5704950 - Pág. 1), o requerido comprometeu-se ao pagamento do débito 

em 04 (quatro) parcelas no valor de R$325,00 (trezentos e vinte cinco 

reais), com vencimento em 13/08/2015, 13/09/2015, 13/10/2015 e 

13/11/2015, as quais não foram quitadas. O Autor anexou junto a inicial os 

documentos num. 5704950 - Pág. 1 e num. 5704952 - Pág.1. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (num.8280375- Pág.1). O Requerido 

cientificado em audiência de conciliação quanto ao prazo para 

oferecimento de sua contestação, manteve-se inerte. É a síntese do 

necessário, decido. Prima facie, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, tendo em vista que a audiência de conciliação 

restou-se infrutífera. Frisa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação. Por oportuno, salienta-se 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. Neste caso, inexistente contestação, 

se deve considerar a ideia de que a presunção de veracidade decorrente 

da revelia, produz efeitos somente em relação aos fatos revestidos de 

credibilidade ou verossimilhança, mas isto não implica que, em razão dela, 

os fatos narrados pelo demandante sejam verdade absoluta e insuperável 

e que o julgador deva se transformar num autômato, propenso a coadunar 

com a inverdade e a injustiça. Certo é que existe como já dito, presunção 

relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte autora da demanda e 

por isto, é necessário considerar que a revelia não induz, 

necessariamente, no acolhimento ex oficio do pedido do autor, pois este 

deve ser compatível com as demais provas constantes dos autos. 

Destarte, em análise ao requerimento, bem como os documentos anexos 

ao petitório inicial, verifica-se o nexo causal, o liame obrigatório do pedido 

e fatos narrados pela parte autora. Neste norte, a presente ação de 

cobrança deve ser procedente, pois não há nos autos comprovação de 

que o débito esteja adimplido, mormente, verifica-se o nexo causal entre a 

aquisição de produtos e o não pagamento. Outrossim, o valor devido pelo 

requerido é de R$2.420,71 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e 

um centavos), conforme planilha anexa ao doc. nº 5704952 - Pág.1. 

Assim, diante da negativa de pagamento, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação de cobrança, o que faço com julgamento do mérito, conforme o artigo 

487, I do Código de Processo Civil, devendo o requerido pagar o valor de 

R$ 2.420,71 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos) 

ao Autor, devendo ser corrigidos com juros e correção monetária a partir 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art.55 

da Lei 9099/95. Decorrido o prazo sem interposição de eventual recurso, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Marcelândia/MT, 11 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-09.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOELI ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000030-09.2017.8.11.0109 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

RODRIGUES ROCHA REQUERIDO: SOELI ALVES DOS SANTOS SENTENÇA 

Autos nº: 1000030-09.2017.8.11.0109 =SENTENÇA= Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

cobrança, proposta por MARIA DO CARMO RODRIGUES ROCHA, em 

desfavor de SOELI ALVES DOS SANTOS, com proposito de recebimento 

de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, 
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bem como o pagamento dos valores de R$ 822,92 (oitocentos e vinte e 

dois reais e noventa e dois centavos) relativos a contas de luz em atraso, 

bem como, o valor de R$424,11 (quatrocentos e vinte e quatro reais e 

onze centavos) débitos de contas de água inadimplidas (meses de março, 

abril, maio de 2017). A parte autora, em pedido exordial, informa que 

emprestou sua casa para que requerida morasse até construir a casa 

desta, contudo, morou por cerca de 5 (cinco) anos e, começou a sublocar 

a outras pessoas. Ainda, narra que a requerida saiu da casa, porém, não 

efetuou a quitação dos débitos relativos à água e luz que perfazem no 

total de R$1.247,03 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e três 

centavos). A Autora anexou junto a inicial os documentos nº 7365059 - 

Pág.1, 7365059 - Pág.1, doc. nº 7365059 - Pág. 4 e doc. 7365059 - Pág.5. 

Audiência de conciliação restou inexitosa (nº.10110424 - Pág.1). A 

requerida cientificada em audiência de conciliação quanto ao prazo para 

oferecimento de sua contestação, manteve-se inerte. É a síntese do 

necessário, decido. Prima facie, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, tendo em vista que a audiência de conciliação 

restou-se infrutífera. Frisa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação. Por oportuno, salienta-se 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. Neste caso, inexistente contestação, 

se deve considerar a ideia de que a presunção de veracidade decorrente 

da revelia, produz efeitos somente em relação aos fatos revestidos de 

credibilidade ou verossimilhança, mas isto não implica que, em razão dela, 

os fatos narrados pelo demandante sejam verdade absoluta e insuperável 

e que o julgador deva se transformar num autômato, propenso a coadunar 

com a inverdade e a injustiça. Certo é que existe como já dito, presunção 

relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte autora da demanda e 

por isto, é necessário considerar que a revelia não induz, 

necessariamente, no acolhimento ex oficio do pedido da autora, pois este 

deve ser compatível com as demais provas constantes dos autos. 

Destarte, em análise ao requerimento, bem como os documentos anexos 

ao petitório inicial, verifica-se o nexo causal, o liame obrigatório do pedido 

e fatos narrados pela parte autora. Quanto à indenização requerida em 

exordial, o dano moral como é o caso judicializado, o evento moralmente 

danoso não deve ser presumido, caso inexistente o nexo causal, restando 

desarrazoado o dever de indenizar, conforme orientação do STJ: “A 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (danum in re ipsa)”. A doutrina perfila nesse 

entendimento, conforme a posição de Rui Stoco: “A causação de dano 

moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito 

à indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo à 

responsabilização do ofensor origina do só fato da violação do neminem 

laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da 

verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova 

do prejuízo”. Por outro lado, sendo certo que a autora não faz jus à 

indenização por danos morais, mister se faz admitir ao caso, que o dano 

moral deve ter respaldo em provas que assegurem sua ocorrência. 

Registre-se ser esse o entendimento prevalecente desta Corte, consoante 

os seguintes precedentes abaixo colacionados: TJ-RS - Apelação Cível 

AC 70063270011 RS (TJ-RS) Data de publicação: 13/07/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA DO SINAL. 

DANO MORAL. Não evidenciada a falha na prestação do serviço de 

telefonia móvel, resta mantida a sentença de improcedência da pretensão 

formulada. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063270011, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 08/07/2015). Atualmente 

os diversos conceitos sobre dano moral convergem em muitos pontos, 

podendo singelamente afirmar-se que o entendimento expendido por 

Walter Moraes e citado por Rui Stoco cristalizou-se, segundo ele: “O que 

se chama de ‘dano moral’ é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo 

a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Vale dizer que 

dano moral e um estrago ou uma lesão na pessoa, mas não no patrimônio.” 

Segundo Sílvio de Salvo Venosa: “Dano Moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos 

direitos de personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo 

imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a 

justa recompensa pelo dano em muitas situações, cuida-se de indenizar o 

inefável.” Certo é que a reparação/indenização pela ocorrência de danos 

morais, esta obscura e sem quaisquer parâmetros para a inteligência de 

assegurar sua ocorrência ou não. É certo, que deverá ser comprovada 

sua violação através de provas seguras e legais. TJ-RS - Recurso Cível 

71004574984 RS Data de publicação: 28/10/2013 Ementa: CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. FALTA DE SINAL TELEFÔNICO POR TRÊS DIAS. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA PARA NÃO 

INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004574984, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 24/10/2013. No mesmo 

sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA 

MÓVEL. CLARO S/A. AUSÊNCIA DE SINAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA 

CONCESSIONÁRIA. NEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BONIFICAÇÃO DE TRÊS FATURAS PAGAS, 

CONCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A 

repetição de indébito, aplicada como defluência do reconhecimento de ter 

havido cobrança indevida, sem que se possa cogitar de engano 

justificável por parte da empresa concessionária de serviço público, é de 

ser feita em dobro, ex vi do art. 42, p. único, do Código de Defesa do 

Consumidor" (AC n. 2013.014207-8, Des. João Henrique Blasi) (AC n. 

2013.071909-9, de Caçador, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 17.12.2013) 

Constatada a deficiência na prestação do serviço (ausência de sinal), 

deve ser declarada a rescisão do contrato sem a incidência da multa 

contratual. "Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na 

epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para 

afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido 

prejuízo espiritual, mas este é conseqüência de uma sensibilidade 

extrema, não existe reparação. Para que exista dano moral é necessário 

que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa 

importância e gravidade.[...] O mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrente de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o 

homem médio tem de suportar em razão mesmo de viver em sociedade, 

não servem de base para que sejam concedidas indenizações". 

(SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral Indenizável, 2ª ed. São Paulo: Lejus, 

p. 117 e 118)". (TJ-SC - AC: 20120677468 SC 2012.067746-8 (Acórdão), 

Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 17/03/2014, 

Segunda Câmara de Direito Público Julgado). Porquanto, não há nos autos 

liame sobre os fatos descritos pela autora e a ocorrência de danos 

morais, inexistindo caução legal para a indenização requerida. Neste 

norte, a presente ação de cobrança deve ser procedente, pois, não há 

nos autos comprovação de que as contas de água e luz tenham sido 

quitadas, mormente, verifica-se o nexo causal entre as informações 

trazidas pela parte autora e o não pagamento. Outrossim, o valor devido 

pela requerida é de R$1.247,03 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e 

três centavos) respectivamente a soma dos débitos de consumo de água 

e luz. Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

cobrança, o que faço com julgamento do mérito, conforme o artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, tão somente para determinar que a requerida 

efetue o pagamento do valor de R$1.247,03 (um mil duzentos e quarenta e 

sete reais e três centavos) concernentes aos débitos de consumo de 

água e luz referente aos meses março, abril, maio de 2017, devendo ser 

corrigidos com juros e correção monetária a partir da citação. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos do art.55 da Lei 9099/95. Decorrido 

o prazo sem interposição de eventual recurso, arquive-se mediante as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. Marcelândia/MT, 11 de julho de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000072-18.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMADO(A), DR. FILINTO 

CORRÊA DA COSTA JUNIOR, OAB/MT N.º 11.264, DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 14:45 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) RECLAMADO(A) NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-18.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA, OAB/MT N.º 19.194-O, DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 14 HORAS E 45 

MINUTOS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE 

NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-51.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIR OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMWAY DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN HENRIQUE MORAES LIMA OAB - SP236578 (ADVOGADO)

MARCOS ROGERIO AIRES CARNEIRO MARTINS OAB - SP177467 

(ADVOGADO)

JOICE DE SOUZA PORTELLA OAB - MT0021495A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte reclamada, Dr. Ivan Henrique Moraes 

Lima, OAB/SP n.º 236.578, Dr. Marcos Rogério Aires Martins, OAB/SP n.º 

177.467, e Dra. Joice de Souza Portella, OAB/MT n.º 21.495, do Despacho 

de ID n.º 13078211, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se 

pretendem produzir outras provas e, em caso positivo, indiquem a 

necessidade e pertinência de tais provas para a solução da lide.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65182 Nr: 1915-21.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para dar ciência à parte requerente do trânsito em julgado da sentença e, 

em sendo o caso, requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71964 Nr: 1597-04.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Vela Bella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Daniel Pereira Sarmazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anabell Corbelino Siqueira 

Daltro - OAB:13544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69100 Nr: 449-55.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazaré de Fátima Semeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar as partes a se manifestarem do laudo acostado na Ref. 38, 

bem como a parte requerida apresentar impugnação à contestação 

apresentada na Ref. 16 e se manifestar dos documentos acostados na 

Ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68048 Nr: 3238-61.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Pereira de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de MT - Secretaria Estadual de 

Saúde, Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar as contestações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso 

(Ref. 13) e pelo Município de Nobres (Ref. 27), nos termos do art. 351 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70713 Nr: 1167-52.2018.811.0030

 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 Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMP DIAS - ME (Carbuloni Produções), LETICIA 

MICHELLE PEREIRA DIAS, ROGNER JOSE CARBULONI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Euripedes da Silva 

Junior - OAB:18.049

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar as partes requeridas para, no prazo de 15 (quinaze) dias, se 

manifestarem acerca da manifestação e documentos acostados pelo 

Ministério Público (Ref. 10), nos termos do art. 437, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52699 Nr: 2136-72.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Vieira Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para juntar aos comprovantes do 

preparo da carta precatória a ser expedida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Paulo Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando o ofício retro, o qual informa que não será possível a 

escolta do preso, uma vez que haverá paralização dos agentes 

penitenciários, redesigno a audiência para o dia 17/08/2018, às 08h00mim.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54955 Nr: 604-29.2016.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervásio Antonio Zangerolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução.

À ref. 22 este juízo determinou que a parte autora efetuasse o pagamento 

das custas processuais.

 Certidão informando a inércia do autor, à ref. 26.

É o relatório. Decido.

 Observa-se que o autor foi intimado para que efetuasse o pagamento das 

custas processuais, contudo esse quedou inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I, do CPC e, consequentes.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 248-34.2016.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Hurcina de Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10.765-MT

 SENTENÇA

Nos termos do art. 910, § 1º, do NCPC, na execução fundada em título 

extrajudicial, não opostos embargos pela Fazenda Pública, ou transitada 

em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição 

de pequeno valor em favor da parte exequente, com observância do 

disposto no aet. 100, da Carta Magna.

A parte exequente manifestou concordância com a os valores 

apresentados pela parte executada, conforme ressai dos autos.

No presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora 

prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a 

expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade 

judicante, mas sim exercício de função administrativa, atipicamente 

prestada pela Justiça.

Tanto é verdadeiro o raciocínio esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário da decisão de processamento de 

precatório, justamente em razão da sua natureza eminentemente 

administrativa. Vejamos:

Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão 

proferida no processamento de precatórios.

Ainda mais incisiva é a redação da Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.

Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do NCPC, a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.

Proceda com a expedição de RPV, em separado dos honorários 

contratuais, caso haja contrato nos autos, bem como pedido neste 

sentido.

 Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49857 Nr: 940-67.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Buchelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...É o relatório. Decido. I – DA PENHORACompulsando os autos observo 

que o exequente não comprovou o esgotamento dos meios de localização 

do executado, razão pela qual indefiro o pedido de pesquisa junto aos 

sistemas Bacenjud... Dessa forma, em consonância com o que dispõe o 

art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga ao processo o 

endereço atualizado do executado (diferente dos constantes nos autos) 

ou bens passiveis de penhora, no prazo de 48 (...) horas. Destaco que o 

mero pedido de vistas ou requerimento de suspensão do processo não 

tem a aptidão de demonstrar o prosseguimento regular do processo (art. 

580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os 

autos conclusos para prolação de sentença de extinção. Havendo 

manifestação do exequente, no sentido de indicar endereço do executado, 

diferente dos descritos nos autos, proceda com a citação do executado 

em consonância com o item abaixo.II – DA CITAÇÃO DO 

EXECUTADO...Conste-se nos mandados a prerrogativa de oferecerem 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma 

prevista pelo art. 915 do NCPC.Não encontrando o executado, o oficial de 

justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do NCPC. Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o(s) executado(s) 

poderá requerer que lhe seja(m) permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês.Caso o(s) executado(s) proponha(m) o parcelamento, 

intime(m)-se o exequente para manifestar-se sobre o preenchimento dos 

pressupostos descritos no art. 916 do NCPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 578 de 648



 Cod. Proc.: 49847 Nr: 934-60.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Baldin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Decido. I – DA PENHORACompulsando os autos observo que o 

exequente não comprovou o esgotamento dos meios de localização do 

executado, razão pela qual indefiro o pedido de pesquisa junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. ...Dessa forma, em consonância 

com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que 

traga ao processo o endereço atualizado do executado (diferente dos 

constantes nos autos) ou bens passiveis de penhora, no prazo de 48 (...) 

horas. Destaco que o mero pedido de vistas ou requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o 

prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar endereço do executado, diferente dos descritos nos autos, 

proceda com a citação do executado em consonância com o item abaixo.II 

– DA CITAÇÃO DO EXECUTADO...Conste-se nos mandados a prerrogativa 

de oferecerem embargos à execução no prazo de 15 (..) dias, a contar-se 

na forma prevista pelo art. 915 do NCPC.Não encontrando o executado, o 

oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do NCPC. Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o(s) executado(s) 

poderá requerer que lhe seja(m) permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês.Caso o(s) executado(s) proponha(m) o parcelamento, 

intime(m)-se o exequente para manifestar-se sobre o preenchimento dos 

pressupostos descritos no art. 916 do NCPC, no prazo de 15 (..) dias. III – 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47037 Nr: 2017-48.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdS, ASDO, AHN, CARPS, BTDA, ATVdS, MdNBB, 

ZPDS, FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilma Luiza Boaventura - 

OAB:16497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de 

condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente 

da ... URV ao requerente, a partir do período não prescrito, qual seja 

05/11/2009, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, 

da Lei 8880/94. Apurado o percentual devido, este será incorporado na 

remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor 

passar por uma reestruturação remuneratória que efetivamente englobe a 

perda inflacionária decorrente do período. A verba devida referente ao 

período anterior a 29/06/09, data em que a Lei n° 11.960/09 entrou em 

vigor, deve ser atualizada ..., isto é, com juros de mora no percentual de 

1% ...ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 

29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, 

segundo ...(INPC.), a partir da data de cada vencimento, e acrescidas de 

juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de 

acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, 

DJe de 02 de agosto de 2013.O valor deverá ser apurado em sede de 

liquidação de sentença. Extingo o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, I, do CPC .... art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, ... 

Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, condeno o réu 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10 % ...85, §2º, 

do NCPC, tendo em vista não ser possível mensurar o proveito econômico, 

em razão do trato sucessivo.Sentença não sujeita a reexame necessário, 

em razão de estar fundada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.101.726/SP , nos 

termos do art. 496, §4º, II, do CPC....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46759 Nr: 1913-56.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelina Teodora da Costa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan Magalhaes 

de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ..julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar 

o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período 

não prescrito, qual seja 17/10/2009, tendo por base o percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual 

devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em 

que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória 

que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período. A 

verba devida referente ao período anterior a 29/06/09, data em que a Lei 

n° 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo as normas 

então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 

29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir 

da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o 

entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de 

agosto de 2013.O valor deverá ser apurado em sede de liquidação de 

sentença. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil .Sem custas, em face do art. 3º, I, da 

Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido. Nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10 % sobre o valor da causa, o 

que faço com fundamento no artigo 85, §2º, do NCPC, tendo em vista não 

ser possível mensurar o proveito econômico, em razão do trato 

sucessivo...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 2694-73.2017.811.0030

 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: MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Bussolaro - 

OAB:15051

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação apresentada na Ref. 38.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66675 Nr: 2628-93.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Roos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar as partes para, no prazo de 15 (quinaze) dias, se 

manifestarem acerca do laudo pericial acostado na Ref. 65, nos termos do 

art. 477, §1º, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-17.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DE ALMEIDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-06.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VALDINEIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-02.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DE ALMEIDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-44.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FRARON BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO GUIMARAES MULTARI BATISTA 05977750609 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2018-ADM

A Doutor a Marina Carlos França, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca Nortelândia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ivete Souza Figueredo Campos, 

matrícula 2304, Técnico Judiciário efetiva PTJ, designada Gestora 

Judiciário Substitut a, estará afastada de suas funções por motivo saúde, 

no período de 09/07/2018 a 13/07/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora TAIZA ORMOND GRANJA , matrícula n. 32586, 

Analista Judiciário efetivo , para exercer a Função de Gestor a Judiciário , 

no período de 09/07 a 13/07/2018, 05 ( cinco ) dias, durante o afastamento 

da titular;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 10 de julho de 2018

Marina Carlos França

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43090 Nr: 342-08.2018.811.0031

 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: Sindicato dos Servidores Ativos, Inativos ( 

Aposentados) e Pensionistas no Município de Nortelândia MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CHAPADENSE 

LIBERALESSO - OAB:21186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Diante da documentação de fls. 35/38, DEFIRO o benefício processual da 

gratuidade da justiça à parte autora, eis que não há nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

II. DEIXO de designar audiência de conciliação prévia, porque o procurador 

do ente público, para consecução da audiência de conciliação ou de 

mediação, necessita de prévia autorização normativa (inexistente nesse 

caderno processual), o qual só poderá atuar na medida do que lhe é 

autorizado pelo texto normativo, ou seja, seria contraproducente criar 

pauta de audiência nesse sentido, eis que o procurador não teria 

autorização para fazer qualquer proposta de acordo.

Contudo, isso não impede que ao longo do trâmite processual, havendo 

possibilidade de conciliação, seja designada audiência de forma pontual.

III. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) CITE-SE o ente federativo requerido, na pessoa do procurador-geral do 

município, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis 
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(arts. 183, 230 e 335, CPC), sob pena de revelia - art. 344, CPC.

b) Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para 

manifestação, por 15 (quinze) dias.

c) Após, voltem-me conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-87.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FILLIPE PORTO SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000064-87.2018.8.11.0031 REQUERENTE: DIEGO FILLIPE PORTO 

SEVERINO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 10 de julho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55864 Nr: 725-37.2017.811.0090

 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: JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 INTIMAÇÃO da advogada da parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto à proposta de acordo referente a 

partilha dos bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46473 Nr: 817-54.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com isso, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, cancelamento da 

distribuição e de todos os demais atos praticados, nos termos do art. 321 

e art. 290, ambos do NCPC c.c. o art. 248 da CNGC. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 1263-52.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GERMANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Decisão prolatada nos autos Código 46473 que tem relação de 

prejudicialidade com o presente feito, razão pela, por ora, DEIXO de 

apreciar as petições acostadas.

Com o atendimento da decisão acima declinada, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48971 Nr: 363-06.2015.811.0090

 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: YADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento à Ref: 29.

Intime-se parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, considerando o 

transcurso “in albis” do prazo para pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, consoante certidão à Ref: 30.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 1421-10.2016.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar endereço atualizado a fim de que a 

equipe interdisciplinar do Juízo realize estudo psicossocial, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido “in albis” o prazo, desde já determino a intimação pessoal da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57746 Nr: 1744-78.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSTB, STC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Ante a informação prestada pela parte exequente de que o executado 

efetuou o pagamento da obrigação alimentícia, proceda com a imediata 

devolução do mandado de prisão em aberto, independente de 

cumprimento.

Expeça-se ofícios ao Cartório de Notas desta Comarca, ao SPC e ao 

SERASA para eventuais baixas de restrições em nome do executado.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento deste feito, tendo em vista o adimplemento 

do débito alimentar.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51118 Nr: 405-21.2016.811.0090

 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: EDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 b) JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO o divórcio 

das partes e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.IV - DISPOSIÇÕES FINAISAnote-se que a cônjuge virago voltará a 

usar o nome de solteira.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 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.Fixo os honorários 

advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), Dr(a). Éber José de Oliveira 

(OAB/MT nº 18.013/O), no montante de 02 (duas) URH’s, considerando-se 

que sua atuação se resumiu a apresentar contestação por negativa geral, 

que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete 

prestar a assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a ser 

requerida pelo(a) defensor(a) dativo(a).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.Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para as averbações junto ao Cartório competente, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observado em tudo a novel CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48790 Nr: 289-49.2015.811.0090

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO FERNANDO DA SILVA, EDER FERNANDO 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE LOPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

289-49.2015.811.0090, Protocolo 48790, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46824 Nr: 80-17.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME GOMES ARAGÃO, ALEXANDRO 

FERNANDO DA SILVA, FRANCISCO LUIZ DA COSTA, EDER FERNANDO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:9.415, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

80-17.2014.811.0090, Protocolo 46824, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-33.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PEREIRA MUSSINATO (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para 31 de julho de 2018 às 15:00. 

Sala de audiências do Juizado Especial de Nova Canaã do Norte - MT.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62085 Nr: 240-73.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Comércio de Roupas Feitas Ltda ME, 

Adão Francisco da Silva, Natanael Batista da Silva, Vanilda Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustava R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 04

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 56,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 816-03.2012.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76041 Nr: 362-13.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Marilia-SP, Gas Brasiliano Disribuidora SA, 

Alcides Spressao Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kiuti Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilvany Maria Mendonça 

Brasileiro Martins - OAB:SP 54.762, Mauro Sergio Godoy - OAB:SP 

56.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o valor da diligência do Oficial de Justiça foi 

calculada à fl. 23 e impulsionado para intimação do advogado à fl. 31, para 

que efetuasse o pagamento do valor correspondente. Todavia, até o 

momento, não houve a comprovação do pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça para cumprimento da missiva. Ante o desinteresse da parte 

exequente no trâmite da presente,procedo a devolução da referida carta 

precatória, nos termos do art. 393 da CNGC, in verbis: "Os Juízes deverão 

devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, 

apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências 

e/ou outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64961 Nr: 918-54.2014.811.0091

 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 Molina Perenha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macedo de Miranda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para comprovar o 

recolhimento da guia para envio da Carta Precatória à comarca de 

Juína/MT, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73013 Nr: 623-12.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:SP 24.956, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:SP 234.665, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento ao Distrito São José do Apuí (R$378,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 392,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 1126-09.2012.811.0091

 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: Dalva Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível a expedição do RPV em favor da parte 

tendo em vista a mensagem emitida pelo sistema e-PrecWeb de que a 

beneficiária está com situação irregular na Receita Federal do Brasil, 

CONSTANDO COMO FALECIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 37-72.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl. 61, nomeio o Dr. Paulo 

Rogério de Oliveira, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.324, para patrocinar 

os interesses do acusado, devendo apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-23.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. DA ROSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA 

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias 

manifeste-se sobre a certidão de diligência negativa do Oficial de Justiça, 

informando o endereço do(a) Reclamado(a). Nome do Usuário: Janice 

Schroeder Matrícula 24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-25.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BENICIO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-97.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA PANASSOL (REQUERENTE)

CLARA SZILAGYI PANASOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os 

autos para intimação da parte Reclamante para, querendo, impugnar as 

contestações no prazo de 05 dias. Nome do Usuário: Janice Schroeder 

Matrícula 24381 Documento assinado digitalmente

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52979 Nr: 689-46.2014.811.0107

 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): LEONARDO CRESTANI JÚNIOR, MICHEL ALEX 

CRESTANI, EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

SIGUARDO WUTZKE, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/O, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação dos advogados 

das partes REQUERIDAS para comparecerem em audiência designada 

para o dia 13/09/2018 às 14:30 horas, no edifício do Fórum desta 

Comarca, conforme decisão em audiência no processo código 50195 

(onde restou deferido o pedido do MPE para que a audiência ref. ao 

processo 50195 fosse realizada conjuntamente com os processos 50224; 

50958; 51048; 52979 e 62358).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 406-57.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRUNO CRESTANI, EMOVERE 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/O, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação dos advogados 

das partes REQUERIDAS para comparecerem em audiência designada 

para o dia 13/09/2018 às 14:30 horas, no edifício do Fórum desta 

Comarca, conforme decisão em audiência no processo código 50195 

(onde restou deferido o pedido do MPE para que a audiência ref. ao 

processo 50195 fosse realizada conjuntamente com os processos 50224; 

50958; 51048; 52979 e 62358).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50958 Nr: 322-56.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LEONARDO CRESTANI JÚNIOR, MICHEL ALEX 

CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377 MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592 MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação dos advogados 

das partes REQUERIDAS para comparecerem em audiência designada 

para o dia 13/09/2018 às 14:30 horas, no edifício do Fórum desta 

Comarca, conforme decisão em audiência no processo código 50195 

(onde restou deferido o pedido do MPE para que a audiência ref. ao 

processo 50195 fosse realizada conjuntamente com os processos 50224; 

50958; 51048; 52979 e 62358).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33972 Nr: 383-82.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): A. L. SETTER, AGENOR LUIZ SETTER, Luiz 

Claudino Roman Ross

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao documento juntado 

às fls. 122/162, nos termos do artigo 9°e 10° do NCPC .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64940 Nr: 1714-89.2017.811.0107

 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: HELENA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59515 Nr: 1044-85.2016.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: APARECIDO ILIDIO RODRIGUES, VALDIRA APARECIDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ROQUE KARLING, RENAIR JOAO 

FERRARI, COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 30.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72671 Nr: 561-29.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandair Gomes Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

561-29.2014.811.0106, Protocolo 72671, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8.944/O

 Verifico que o AR foi devolvido pelo correio (fl.78), por motivos de 

ausência, uma vez que consta como destinatária a Sra. Terezinha de 

Rezende David e não o Sr. Jerônimo David Dias de Campos Neto, sendo 

que o endereço seria do requerido.

Portanto, no intuito de localizar o requerido Sr. Jerônimo, EXPEÇA-SE nova 

carta de citação/intimação em seu nome no endereço indicado às fls.73, 

REDESIGNO a audiência de conciliação do dia 12/07/2018 para o dia 13 de 

SETEMBRO de 2018, às 12h30min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77204 Nr: 381-08.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAdM, ÍAMdM, Thais Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Moreira de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON MOREIRA DE MAGALHÃES, Cpf: 

02195292130, Rg: 1771923-2, Filiação: Baltazar Camargo da Silva e 

Almerinda Moreira de Magalhães, data de nascimento: 03/09/1982, 

brasileiro(a), natural de Araguapaz-GO, convivente, serviços gerais, 

madeireiro, Telefone (66)98111-7809. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 850,26 (Oitocentos e cinquenta 

reais e vinte e seis centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizado 

pelos filhos de Milton Moreira de Magalhães buscando o recebimento do 

débito alimentar referente aos meses de março de 2017 até a data do 

efetivo pagamento das parcelas mensais em atraso.

Despacho/Decisão: I. Considerando o esgotamento das vias buscadas 

para localização do executado nos sistemas de pesquisa do Poder 

Judiciário, DEFIRO o pedido de fls. 40.II. EXPEÇA-SE edital de citação do 

executado, nos termos do artigo 256, I, §3º do CPC, com prazo de 30 

(trinta) dias, fazendo constar a advertência da nomeação de curador 

especial em caso de revelia (art. 257, III e IV do CPC).III. 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, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Novo São Joaquim, 11 de julho de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 047/2018/DF-GAB

O DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, MM JUIZ DE DIREITO 

E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 86, do Código de Organização e 

Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (Lei Estadual nº4. 964 

de 26/12/1985) e nos termos dos artigos 17 e 18 da CNGC/MT da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso relativa ao Foro 

Judicial - CNGC.

CONSIDERANDO que, conforme portaria nº 038/2018/DF, a Correição 

Geral Ordinária nos serviços e feitos da Delegacia de Polícia Judiciária Civil 

da Comarca de Paranaíta restou designada para o dia 05 de julho de 2018.

CONSIDERANDO que na data designada acima o Delegado não estava 

presente na Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Paranaíta.

CONSIDERANDO que os funcionários que receberam este magistrado na 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Paranaíta no dia 05 de 

julho de 2018 informaram que não sabiam da Correição Geral Ordinária.

CONSIDERANDO que a portaria nº 038/2018/DF foi publicada no Diário 

Oficial de Justiça Eletrônico e enviada no e-mail funcional da Delegacia de 

P o l í c i a  J u d i c i á r i a  C i v i l  d a  C o m a r c a  d e  P a r a n a í t a 

(dpparanaita@pjc.mt.gov.br), dos funcionários Miguel Almeida 

( m i g u e l _ a l m e i d a @ p j c . m t . g o v . b r )  e  D a n i l o  B e r s e l l i 

(daniloberselli@pjc.mt.gov.br), e do próprio Delegado Marcos Cézar Farias 

Lyra (marcoslyra@pjc.mt.gov.br), conforme comprovante de envio em 

anexo.

CONSIDERANDO o injustificado desconhecimento do Delegado de Polícia 

Judiciária Civil da Comarca de Paranaíta sobre a realização da Correição 

Geral Ordinária no dia 05 de julho de 2018, informando apenas que não 

estava ciente, mesmo tendo recebido a Portaria por e-mail.

RESOLVE:

Art.1° - Prorrogar a data da correição designada para realização da 

Correição Geral Ordinária nos serviços e feitos da Delegacia de Polícia 

Judiciária Civil da Comarca de Paranaíta, que, conforme Portaria 

038/2018/DF, estava inicialmente designada para o dia 05 de julho de 

2018.

Art.2° - Fica a correição designada pela Portaria acima mencionada, 

prorrogada para o dia 26 de julho de 2018.

Art. 3º - O período de prorrogação, da mesma forma que na Portaria 
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anterior, NÃO SUSPENDERÁ os atos, evitando-se prejuízos.

Art.4° – Remeta-se cópia da presente Portaria à ciência para o Egrégio 

Conselho da Magistratura, ao Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria 

Geral da Justiça, ao Presidente da OAB-MT-Secção de Alta Floresta, à 

Promotoria de Justiça, à Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intime-se pessoalmente o Delegado desta Portaria.

Paranaíta-MT, 11 de julho de 2018.

ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito – Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 192-73.2011.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Pereira de Oliveira - 

OAB:7499-A, Ervi Garbin - OAB:3523/B, raissa carolina de Oliveira 

Teles - OAB:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de intimar os 

advogados do Denunciado do inteiro teor da decisão abaixo transcrita, 

que designou audiência para o dia 26 de julho de 2018 às 13h:00min.

"Vistos em correição, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias para que a patrona 

da parte ré junte aos autos substabelecimento. HOMOLOGO a desistência 

da testemunha de acusação Otacílio da Luz Baião e das testemunhas de 

defesa José Antônio Fila e Sebastiana Pereira Dias. DESIGNO audiência de 

instrução em continuação para a oitiva das testemunhas Ana Maria dos 

Santos, seu esposo Valdir Nunes Teixeira (testemunhas comuns) e 

Marlene Prenhe Ribeiro da Silva (testemunha de defesa), para o dia 26 de 

julho de 2018 às 13h:00min. EXPEÇA-SE mandado de intimação e 

condução coercitiva para a testemunha Ana Maria dos Santos, já que 

mesmo intimada não compareceu neste ato. EXPEÇA-SE mandado de 

intimação para a testemunha Valdir Nunes Teixeira, devendo o Oficial de 

Justiça cumprir o mandado aos finais de semana, visto que esta 

testemunha trabalha no garimpo. EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva 

da testemunha Marlene no endereço informado pela defesa. OFICIE-SE ao 

juízo deprecado de Alta Floresta/MT que o Sr. Alcides Cândido da Silva foi 

ouvido nessa comarca na data de hoje, e que a defesa desistiu na data de 

hoje da oitiva das testemunhas José Antônio Fila e Sebastiana Pereira 

Dias, perdendo então o objeto da carta precatória expedida devendo ser 

ela devolvida. Sai o réu intimado a comparecer na audiência acima 

designada para realização de seu interrogatório como último ato da 

instrução. CUMPRA-SE expedindo o necessário com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64633 Nr: 1181-74.2014.811.0095

 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: JOÃO BATISTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

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 art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, 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.: 64418 Nr: 1080-37.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Berlanda Ltda - ME, Angelo Diosnel 

Berlanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a última atualização de cálculo ocorreu em 2014, 

conforme fls.01/08, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do débito 

executado.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca do pedido 

formulado pela exequente nas fls.26.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80858 Nr: 1612-69.2018.811.0095

 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: AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, de modo a carear aos autos a comprovação de sua 

gestação, com os documentos pertinentes para tanto, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 2324-93.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Campanharo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

os advogados do denunciado, do inteiro teor da decisão abaixo transicrita 

que designou audiência para o dia 25/07/2018, às 15h.

"Vistos. Analisando as defesas preliminares apresentadas, 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 25/07/2018, às 15h00min. Intime-se o réu, assim como seus 

defensores, consignando-se as advertências legais. Intimem-se ainda, 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. À secretaria DETERMINO a inclusão no sistema Apolo dos patronos 
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constituídos pelo réu. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80856 Nr: 1611-84.2018.811.0095

 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: JCDSAF, RAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Designo audiência conciliatória no dia 16 de agosto de 2018, às 

13h40min, a ser realizada pela conciliadora credenciada do juízo, no 

Fórum da Comarca de Paranaíta-MT, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, NCPC).4) Nesse passo, cite-se o requerido 

pessoalmente e intime-se a requerente a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente.4.1) [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65280 Nr: 143-90.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Translade-se a escrivania a sentença proferida nos embargos à 

execução em apenso e a certidão de trânsito em julgado.

Em seguida, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de ser acrescido multa de 

10% e honorários advocatícios.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76075 Nr: 2203-65.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS 

HB XS 15, ano de fabricação 2016/2016, chassi 9BRK29BT8G0086983, 

placa QBO3953, cor BRANCA e renavam nº 1086119638, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/58.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 61.

Entre um ato e outro, a requerente atravessou petição pugnando pela 

desistência da ação, fl. 72.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, viável a extinção do feito 

pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 1328-86.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Douglas da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos em correição.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face de Willian Douglas da Silva Oliveira, qualificados nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II (concurso de 

pessoas e V (restrição de liberdade) e § 2° A, inciso I (emprego de arma 

de fogo), todos do Código Penal, e artigo 244-B do Adolescente, na forma 

do artigo 69 do Código Penal.Em juízo de cognição sumária constato a 

plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos 

narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade dos 

delitos, bem como fortes indícios de autoria.Portanto, por descrever fatos 

que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada às ref. 01, nos termos em que fora 

posta em juízo, dada ao acusado Willian Douglas da Silva Oliveira, 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, 

incisos II (concurso de pessoas e V (restrição de liberdade) e § 2° A, 

inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, e artigo 244-B 

do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, vez que há 

elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação 

penal.Determino a citação dos acusados, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66186 Nr: 3115-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Tutela de Urgência de natureza cautelar requerida em caráter 

antecedente interposta por CARLOS EDUARDO MASSUIA em desfavor de 

ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA MASSUIA, devidamente qualificados 

nos autos.

Foi deferida a tutela de urgência conforme decisão de ref:4.

A parte autora peticionou em ref:11 requerendo a extinção do feito em 

razão de sua desistência, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC, com 

a anuência da requerida por assinatura em acordo (ref:11).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref:11.
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A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Com custas, forte no artigo 90 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 2220-29.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, BESM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em Ref: 28 - ante 

a ausência da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) 

dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19045, para promover a defesa da 

Parte Autora, bem como sua intimação para audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 12 de setembro de 2018 às 09h00min, no Núcleo de 

Conciliação desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 1328-86.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Douglas da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Drª. - OAB/MT nº 21425, 

para promover a defesa do réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 804-60.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Souza da Rocha, Sidnei José Gazotto, 

Altiva de Souza Rocha, Janira Rocha de Souza Gazotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação do executado Sidnei José 

Gazotto no endereço constante na inicial sendo na Fazenda Pedra Preta, 

Estrada da Cambaúva, área rural, Pedra Preta/MT, devendo emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada, conforme 

despacho Ref: 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52901 Nr: 59-80.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deonisio Coletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:MT17.196A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43191 Nr: 1423-92.2013.811.0022

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Marinho Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERSON MARINHO MENDONÇA, 

Cpf: 95005404104, Rg: 1187264-0, Filiação: Luzia Marinho Mendonça, data 

de nascimento: 17/09/1980, natural de Pedra Preta-MT, solteiro(a), 

promotor de eventos, Telefone 66-99962-1151. 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: SENTENÇAVistos etc.Trata-se de representação ofertada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Vanderson 

Marinho Mendonça, alegando que o representado promoveu evento 

festivo denominado “Baile da Rainha do Rodeio de Pedra Preta-MT 2013”, 

permitindo o ingresso de menores de idade no local do evento. Desta feita, 

requereu a condenação do representado ao pagamento de multa, nos 

termos do artigo 258 do ECA.O representado foi regularmente citado às 

fls.31-32.Foi designada e realizada audiência às fls.55-60, ocasião em que 

se procederam à oitiva das testemunhas de acusação e defesa e o 

interrogatório do representado.Conforme fls.61-62, o parquet apresentou 

memoriais escritos ao qual pugnou pela procedência da presente 

demanda, de modo a cominar a multa prevista no artigo 258 do ECA em 

desfavor do representado.Por sua vez, a defesa do representado 

apresentou memoriais finais às fls.64-65 requerendo a improcedência da 

demanda.Vieram-me os autos conclusos para sentença.Eis o 

relatório.Fundamento e decido.A representação deve ser julgada 

procedente nos termos da manifestação ministerial, pois houve 

demonstração suficiente durante a instrução da prática pelo representado 

da infração administrativa descrita no artigo 258 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, ao qual passo a expor.O artigo 258 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente assim estabelece:“Art. 258. Deixar o 

responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que 

dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de 

diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:Pena - multa de três a 

vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade 

judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 

quinze dias.”Conforme se verifica as declarações prestadas em juízo pela 

Agente de Infância e Juventude Helena Maria Machado, bem como pelo 

Conselheiro Tutelar José Antônio dos Santos Filho, constatou-se através 

de fiscalização a entrada e permanência de menor de idade 

desacompanhada de pais e/ou responsáveis e sem autorização para 

desfilar, aliado à confissão do representado, o qual tinha ciência do 

indeferimento do alvará judicial, e mesmo assim deixou de observar as 

disposições da portaria 017/2010/IJ, autorizando o desfile da menor 

Beatriz Cremonesi da Silva no evento denominado “Baile da Rainha do 

Rodeio de Pedra Preta-MT 2013”, ao qual o representado Vanderson 

Marinho Mendonça era o organizador da festa. Depreende-se que não há 

qualquer motivo plausível para não aceitar o relato firme e convincente da 
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Agente de Infância e Juventude e do Conselheiro Tutelar, que não 

possuem, evidentemente, nenhum motivo para prejudicar o representado 

e, ainda, na condição de ocupantes de múnus público tem o dever de zelar 

pelo respeito às normas da infância e da juventude.Desta feita, ante ao 

depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência de instrução, 

resta caracterizada a inobservância do representado às condições 

estabelecidas no artigo 149 do ECA. A jurisprudência é assente neste 

sentido, vejamos:50366151 ¬ APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO POR 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTES 

DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM LOCAL DE 

DIVERSÃO (ECA, ART. 258). APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Constitui infração administrativa, prevista no artigo 258 do 

ECA, a permanência de adolescentes desacompanhados de seus 

responsáveis em local de diversão. 2. Comprovada a infração 

administrativa em procedimento contencioso, deve ser aplicada a sanção 

pecuniária prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

3. Levando-se em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, além da situação econômica do condenado, como no 

caso, merece mantida a multa aplicada, no importe equivalente a 10 (dez) 

salários mínimos. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; APL 

0500047¬68.2009.8.09.0132; Posse; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Walter Carlos Lemes; DJGO 30/08/2016; Pág. 89). (grifo nosso).Portanto, à 

vista de provas robustas e incontroversas, reconhece-se a prática de 

infração administrativa às normas previstas no artigo 258 do ECA pelo 

representado, impondo-lhe a multa prevista no estatuto, no patamar 

mínimo, ou seja,3 (três) salários mínimos.Ante o exposto, com base no 

artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e condeno o representado Vanderson Marinho Mendonça 

ao pagamento de multa correspondente a 3 (três) salários mínimos, que 

será revertida em favor do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente de Pedra Preta-MT, consoante dispõe o artigo 214 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Sem custas.Após o trânsito em 

julgado, intime-se o condenado para pagamento da multa dentro do prazo 

de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor da 

condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de junho 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 José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 10 de julho de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17287 Nr: 248-68.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Florentino da Silva

 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): DANIEL FLORENTINO DA SILVA, Cpf: 

26094142187, Rg: 1.122.914, Filiação: Sebastião Francisco da Silva e 

Maria Florentina da Silva, data de nascimento: 12/08/1960, brasileiro(a), 

natural de Bom Jesus-GO, casado(a), motorista, Telefone 92477746. 

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 Daniel Florentino da Silva, 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, 

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. Thalles Rezende Lange 

de Paula, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 03 

(três) URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a respectiva 

cer t idão .Condeno o  réu  ao  pagamento  das  cus tas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.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 José Dias Lários, 

digitei.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 589 de 648



Pedra Preta, 10 de julho de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42773 Nr: 1021-11.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos 

Santos. - OAB:12.062

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL PEREIRA DOS REIS, Cpf: 

36930776149, Rg: 2849812-7, Filiação: Maria Pinto de Oliveira e Ricardo 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 10/01/1952, brasileiro(a), natural 

de Frei Jorge-MG, casado(a), lavrador, Telefone 66 9953 7829. 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da denúncia para CONDENAR o réu MANOEL PEREIRA DOS REIS, 

já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

16 da Lei 10.826/03 e absolvê-lo do crime previsto no artigo 29, da Lei 

9.605/98, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

penal, tendo em vista o princípio in dubio pro reo.Passo a dosar a pena do 

réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o crime previsto no 

artigo 16 da Lei 10.826/2003 é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e 

multa, devendo ser individualizada consoante o caso concreto.Quanto à 

culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta.Quanto 

aos antecedentes, verifica-se que o réu é primário e possui bons 

antecedentes.Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social.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, veja-se que o acusado 

não se mostrou movido por motivos relevantes.Quanto às circunstâncias 

são neutras, não havendo nada a que valorar. Quanto às consequências 

são sempre nocivas à sociedade, diante da própria tipificação penal.E, 

acerca do comportamento da vítima, não há 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 03 (três) anos de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisVerifica-se que é caso de reconhecer a atenuante 

prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu 

confessou parcialmente e de forma espontânea o fato delituoso.Não 

verifico presença de circunstâncias agravantes.Contudo, considerando 

que a pena não pode ir aquém do mínimo, bem como já foi já foi fixada no 

mínimo legal, deixo de reduzir a pena, consoante o 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 03 (três) anos 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 10 dias-multa (dez 

dias-multa) o mínimo estipulado como parâmetro inicial.Lanço para justificar 

tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o 

cálculo da pena privativa de liberdade.Desta forma, considerando que o 

réu é primário e não possui maus antecedentes, 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.Converto a pena 

privativa de liberdade em restritiva de direito, eis que preenche os 

requisitos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, a qual será devidamente 

definida na fase de cumprimento pelo Juízo da execução penal.Deixo de 

conceder ao acusado a suspensão condicional da pena, em virtude da 

aplicação das benesses do artigo 44 do Código Penal.IV)-DISPOSIÇÕES 

F I N A I S . C o n d e n o  o  r é u  a o  p a g a m e n t o  d e  c u s t a s 

processuais.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. c) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 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 José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 10 de julho de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 210-17.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rosa Vilalba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO ROSA VILALBA DA SILVA, 

Cpf: 05059025160, Rg: 1976799-4, Filiação: Luzinete Rosa da Silva e Enio 

Vilalba da Silva, data de nascimento: 20/09/1992, brasileiro(a), natural de 

Pedra Preta-MT, solteiro(a), operador de micro, Telefone 66 9968 5566. 

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 réu CRISTIANO ROSA VILALBA DA SILVA, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

21 da Lei de Contravenção Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. 

Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista 

para a contravenção prevista no artigo 21, da Lei de Contravenção Penal, 

é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, 

verifica-se o réu é primário, não possui maus antecedentes.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, não há o que 

valorar.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 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 15 (quinze) dias de detenção.b) - 

Circunstâncias legaisVerifica-se que é caso de reconhecer a atenuante 

prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu 

confessou espontaneamente o fato delituoso.Verifico também a presença 

de uma circunstância agravante da pena, pois os fatos ocorreram em 

situação de violência contra a mulher, na forma da lei 11.340/2006, nos 

termos do art. 61, II, “f”, do Código Penal.Dessa forma, tendo em vista que 

há preponderância entre a atenuante da confissão e a agravante da 

violência contra a mulher nos termos do art. 61, II, “f”, do Código Penal, há 

de ser compensadas as circunstâncias.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 15 (quinze) dias de detenção, 

por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do 

delito.Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 15 (quinze) 

dias de detenção, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código 
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Penal, estabeleço ao réu o regime aberto para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.O réu faz jus à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, eis que preenche os requisitos 

subjetivos dos artigos 44, do Código Penal, a ser definido pelo Juízo da 

execução penal.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela multa 

(art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 

17, da Lei 11.340/2006).Incabível a aplicação da suspensão da pena 

prevista no artigo 77 do CP, haja vista o impedimento expresso no inciso III 

do mesmo diploma legal, e ter sido aplicado ao réu as benesses do artigo 

44 do Código Penal.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno o réu ao pagamento 

de custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:b) expeça-se guia de 

execução definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado 

apenas para a acusação, expeça-se guia de execução provisória, 

conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT;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 

15.698, 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 José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 10 de julho de 2018

Maria de Fátima Gomes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140477 Nr: 4296-08.2017.811.0028

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina Barreto dos 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24.217, 

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - OAB:24.230, TENARÊSSA A. 

DE A. D. LÍBERA - OAB:7.031, THAMINNE DA SILVA CASTRO - 

OAB:24.748

 VISTOS,

Estando devidamente instruída e documentada, RECEBO A PRESENTE 

REPRESENTAÇÃO oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de 

DEUSNILDA GONÇALINA BASTOS, em razão de suposta infração às 

normas administrativas da Lei n. 8069/90 (ECA).

Citem-se o representado para, querendo, apresentar defesa no prazo de 

10 (dez) dias, a teor do que dispõe o art. 195 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Com a resposta nos autos ou não, VISTA dos autos ao MP para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44175 Nr: 977-13.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo José Bernardino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Feito em ordem.

Expeça-se o necessário com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113889 Nr: 2660-75.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Clotilde Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora para no prazo apresentar contrarrazões ao recurso juntado 

na ref. 46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151838 Nr: 988-27.2018.811.0028

 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: Ivaneide Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora com vistas, que a parte requerida não manifestou da juntada 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 147420 Nr: 7717-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Reverthi Galiosan Moraes, João Carlos 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Batistella - 

OAB:9.155/MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 Intimar os advogados dos réus, para tomarem ciencia dos termos da 

sentença ref. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 119692 Nr: 948-16.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves- 

Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 107145 Nr: 877-48.2015.811.0028
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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: Emelda Terezinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.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.: 148500 Nr: 8186-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene da Silva Pontes Jordao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente da certidão do ofiial de justiça ref. 24

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149477 Nr: 68-53.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina de Barros Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte requerente da juntada de ref. 39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130910 Nr: 204-84.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Gomes de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Disponibilize-se a guia de diligência conforme 

requerido pelo autor (ref.23). Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152610 Nr: 1322-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Souza Cunha, Lazaro Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10229/MT

 Intimar o advogado do réu Thiago Souza Cunha na pessoa de Joedil 

Marciano Pires da Silva, para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06 de agosto de 2018, às 16h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 145313 Nr: 6430-08.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Xavier de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 04.08.2017, observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o requerimento administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a 

parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.P.I.C.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000413-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARTINS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RESENDE CERQUEIRA OAB - MG93213 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER BARBOSA FEROLLA JUNIOR (REQUERIDO)

TATIANA SILVESTRE FEROLLA (REQUERIDO)

WALTER BARBOSA FEROLLA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA FLEXVI LTDA (REQUERIDO)

MARILDA APARECIDA SILVESTRE FEROLLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000413-06.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GERALDO MARTINS DO CARMO REQUERIDO: 

AGROPECUARIA FLEXVI LTDA, WALTER BARBOSA FEROLLA, MARILDA 

APARECIDA SILVESTRE FEROLLO, TATIANA SILVESTRE FEROLLA, 

WALTER BARBOSA FEROLLA JUNIOR Trata-se de ofício oriundo da 9ª 

vara civil de Uberlândia-MG, expedido nos autos n. 

0116290-03.1997.8.13.0702, a fim de que este juízo proceda à averbação 

do ajuizamento da ação de execução (número retro), sobre as matrículas 

n. 2.041, n. 684 e n. 391, referentes aos imóveis registrados no CRI desta 
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Comarca. Pois bem. Em que pese o teor do ofício encaminhado, bem como 

os documentos que os instruíram, compulsados os autos, extrai-se que 

não foi expedido carta precatória a fim de dar cumprimento ao ato. 

Consigne-se que tramitava neste juízo a carta precatória Código 47622 

(numeração única 3399-23.2013.811.0059), distribuída em 15.07.2013, 

oriunda dos autos supra, cuja finalidade inicial era a realização de hasta 

pública. Contudo, no dia 04.05.2018 foi proferido despacho determinando 

a DEVOLUÇÃO DA MISSIVA (código de rastreabilidade JJ888346037BR), 

haja vista a ausência de resposta do juízo deprecante quanto à 

impossibilidade de se proceder a averbação, bem como a impossibilidade 

de o meirinho proceder o arresto e penhora. Confira-se: “(...) 

Primeiramente, compulsados os autos, verifica-se que às fls.504/505 

consta nota de devolução do Cartório de Registro de imóveis de Porto 

Alegre do Norte-MT, em que o Oficial Registrador informa a impossibilidade 

de se proceder a averbação da existência da ação de execução junto a 

matriculas de números 787, 2.041 e 684, por uma série de circunstancias. 

Contudo, mesmo devidamente oficiado sobre o teor da nota de devolução, 

conforme fls.514 e 516/517, não houve resposta do juízo deprecante, 

razão pela qual se mostra impossível determinar a averbação junto à 

matrícula n. 391. Outrossim, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 

534/535, observa-se, também, a impossibilidade de cumprir o ato 

deprecado (arresto e penhora), por conseguinte, determino a devolução 

da presente missiva ao juízo deprecante com as baixas necessárias.” 

Dessa forma, considerando que não tramita neste juízo carta precatória 

oriunda dos autos em questão, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, providenciar o necessário, sob pena de arquivamento. 

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA MEDRADO OAB - 938.127.441-04 

(REPRESENTANTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000519-65.2018.8.11.0059. 

AUTOR: VANESSA MEDRADO GUIDA REPRESENTANTE: MARIA DE 

FATIMA CIRQUEIRA MEDRADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de a 

parte autora arcar com as custas do processo, visto que sequer acostou 

aos autos declaração de hipossuficiência, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS MERCES MENDES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000518-80.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA DAS MERCES MENDES RODRIGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de anexar aos 

autos comprovante de endereço da requerente, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000520-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZANIR RAMALHO DA SILVA CARVALHO (RÉU)

UTILIDADE DOMESTICAS FEIRAO DO LAR LTDA - ME (RÉU)

RAIMUNDO NONATO BARROS DE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000520-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: UTILIDADE DOMESTICAS FEIRAO 

DO LAR LTDA - ME, RAIMUNDO NONATO BARROS DE CARVALHO, 

LUZANIR RAMALHO DA SILVA CARVALHO Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MARTINS MORAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO: Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000497-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MATHEUS PEREIRA PESSOA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000497-07.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WANDERSON MATHEUS PEREIRA PESSOA REQUERIDO: ARIANA PEREIRA 

SILVA Trata-se de carta precatória oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Vila Rica MT, para oitiva da testemunha ARIANA PEREIRA SILVA. 

Desse modo, designo audiência para o dia 13 de agosto de 2018, às 

13h15min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva. Comunique-se ao Juízo deprecante. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14118 Nr: 589-17.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Paula Turismo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:11.844 - MT, Genekson Gomes Alves Júnior - OAB:11.721 - 
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MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Renato de Paula Pires 

- OAB:137944, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Dianatan Ferreira Jorge - OAB/MT 18699, 

para devolver os presentes autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena das medidas cabíveis aplicaveis ao caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14118 Nr: 589-17.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Paula Turismo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:11.844 - MT, Genekson Gomes Alves Júnior - OAB:11.721 - 

MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Renato de Paula Pires 

- OAB:137944, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Dianatan Ferreira Jorge - OAB/MT 18699, 

para devolver os presentes autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena das medidas cabíveis aplicaveis ao caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 2700-03.2011.811.0059

 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: José Domingos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Gilberto Louredo da Silva - OAB/MT 14326, 

para devolver os presentes autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena das medidas cabíveis aplicaveis ao caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 2700-03.2011.811.0059

 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: José Domingos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Gilberto Louredo da Silva - OAB/MT 14326, 

para devolver os presentes autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena das medidas cabíveis aplicaveis ao caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22666 Nr: 2650-74.2011.811.0059

 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: OLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT, ITIEL GOMES COSTA - OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Itiel Gomes Costa - OAB/MT 21499, para 

devolver os presentes autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena das medidas cabíveis aplicaveis ao caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22666 Nr: 2650-74.2011.811.0059

 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: OLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT, ITIEL GOMES COSTA - OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Itiel Gomes Costa - OAB/MT 21499, para 

devolver os presentes autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena das medidas cabíveis aplicaveis ao caso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42492 Nr: 2226-95.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Cristina Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Mário Sérgio dos Santos Ferreira Júnior - 

OAB/MT 12.622, para devolver os presentes autos em cartório, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena das medidas cabíveis aplicaveis ao 

caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50874 Nr: 761-80.2014.811.0059

 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: José Ailton Braga, Vulgo "Zezinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

Adilson Ferreira Santiago, Debrio Figueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bauer Souto Santos - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT, Sergio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB:26465 

GO

 DECISÃO

Considerando a comprovação de interesse jurídico de Nelson Piccinni e 

Regiane Teresinha Piccinni, DEFIRO o pedido de assistência litisconsorcial 

formulado, nos termos do artigo 124 do CPC.

 Proceda-se o devido cadastramento para recebimento das intimações.

 Por fim, encerrada a instrução, abra-se vista a parte autora, parte ré e 

assistente para, em prazos sucessivos de 15 dias, apresentarem razões 

finais escritas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 2203-81.2014.811.0059

 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: Dorival Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ramos de Lima, Maria Conceição Leite 

Luz Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal.

Com a juntada, tornem conclusos.

 Outrossim, cadastre-se o procurador dos requeridos no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 2132-79.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilce Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou demanda 

em desfavor de EDILCE ALVES DE SOUZA, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a busca e apreensão de veículo pelo decreto lei n. 911/69.

Concedida a liminar no feito, o requerido foi citado e o Oficial de Justiça 

certificou a impossibilidade de apreender o bem (fl. 28).

Às fls. 36/38, o banco autor pugnou pela conversão da ação em 

execução por quantia certa.

É o relatório.

 Decido.

Sobre o assunto vejamos o que prescreve o art. 4º do Decreto-lei n. 

911/69 (redação dada pela Lei n. 13.043/2014): “Se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil.”

Desse modo, defiro o pedido e CONVERTO a presente ação de busca e 

apreensão, inicialmente proposta, em ação de execução, devendo ser 

anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da 

CNGC.

Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida.

Com amparo no art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “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”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o oficial de justiça 

deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos 

termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48622 Nr: 4374-45.2013.811.0059

 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: Marilsa Queiroz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420/SP, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:GO 40.823, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 Despacho

Intime-se a parte autora pessoalmente (endereço na inicial) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, conforme decisão de 

fl.169.

 Juntada manifestação nos autos, tornem conclusos.

Transcorrido o prazo supra “in albis” arquive-se o feito com as baixas 

necessárias.

 Por fim, cadastre-se a causídica de fl.168.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 545-22.2014.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. M. Comercio Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Brasil Comercio e Industria Ltda ME, 

Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio arruda - 

OAB:MT 16.501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-A

 Decisão

Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta de citação/intimação para a requerida ROSA BRASIL no 

endereço retro fornecido.

Ao mesmo tempo, em que pese o ano do protocolo da presente demanda 

(ano de 2014), extrai-se dos autos que sequer foi oportunizada às partes 

a conciliação. Dessa forma, designo o dia 12 de setembro de 2018, às 

12h30 (horário oficial de MT) para tentativa de acordo entre as partes.

 Consigando que quanto à primeira reuqerida o início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41474 Nr: 1200-62.2012.811.0059

 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: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Queiroz Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista a prolação de sentença através da qual julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito (fls.91/92), bem como a interposição de 

recurso de apelação e posteriormente a desistência da ação (fl.129), 

certifique-se quanto ao cumprimento das determinações contidas na 

sentença e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15408 Nr: 1900-43.2009.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta de citação para o endereço fornecido à fl. retro.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52918 Nr: 2477-45.2014.811.0059

 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: Eliamara Regiane de Valle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - Operadora de Telecomunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação de exclusão de negativação indevida cumulada com 

indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por Eliamara 
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Regiane de Valle Albrecht em face da GVT - Operadora de 

telecomunicações.

Às fls.29/30 foi deferido o pedido liminar e determinada a citação da 

requerida.

 Carta de citação expedida à fl.31, cujo AR foi devolvido (fl.39).

Quanto a não citação da querida, a parte autora se manifestou às fls. 

46/47.

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsados os autos, extrai-se que o endereço da parte autora situa-se 

na cidade de Santa Cruz do Xingu-MT, cuja competência territorial é da 

Comarca de Vila Rica-MT.

 Dessa forma, atento ao disposto no artigo 101, inciso I, do CDC, DECLINO 

da competência para processar e julgar a presente demanda, razão pela 

qual determino a remessa dos autos à Comarca de Vila Rica-MT, com as 

baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 3665-73.2014.811.0059

 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: Nelore Nutrição Animal Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lopes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Almeida Batista - 

OAB:13.549 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Nos termos do art. 701, §2º, do NCPC, constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos.

No caso em tela, conforme certidão de fl. 49, o requerido foi citado e nada 

manifestou.

Assim, diante da inércia do requerido e a prova escrita apresentada na 

inicial, forma-se o título executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de 

ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, determino que intime-se o executado para pagamento do valor 

devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 

523 “caput”).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19624 Nr: 331-36.2011.811.0059

 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): Aloncio Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Despacho

Considerando o depósito judicial dos honorários sucumbenciais, determino 

a intimação do patrono da parte requerida para que informe os dados 

bancários a fim de possibilitar a transferência eletrônica dos valores.

Com a juntada tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22384 Nr: 2368-36.2011.811.0059

 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: Luiz Barros Resplande

 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 Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 (...)Compulsados os autos, tem-se que ainda não foi realizada perícia 

médica no feito, assim, NOMEIO o Dr. Hernan Hernandez Lizarazu, 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 

do periciando.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 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 à fl. 80-v.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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-47.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE REZENDE (REQUERENTE)

C B DE MOURA CARNEIRO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT0015098S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010049-47.2013.8.11.0059. REQUERENTE: C B DE MOURA CARNEIRO 

EIRELI - ME, FABIANA DE REZENDE REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A FABIANA DE REZENDE ME ajuizou ação de indenização por 

danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito em face de 

BANCO COOPERATIVO SICRED, ambos devidamente qualificados. Juntou 

documentos. Por meio da decisão de fl. 35, a inicial foi recebida, sendo 

designada audiência de conciliação nos autos, a qual restou infrutífera 

(fls. 43/44). A empresa ré apresentou contestação às fls. 54/48, ocasião 

em que expõe sua versão dos fatos e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação às fls.70/79. Determinada 

a intimação para especificação de elementos probatórios, somente a parte 

autora se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 

84/85). É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de 

matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que 

se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória 

(CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial 

merece parcialmente prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Com efeito, trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as 

regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 
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fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “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. Nesse sentido, é o teor da súmula 297 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. Nesse contexto, é cediço que em se tratando de 

responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida 

se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que o dano 

decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à parte reclamada 

provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade 

(inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do risco do negócio, os 

fornecedores respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais 

relativas à prestação de serviços inerentes às atividades lucrativas que 

desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se incontroverso nos autos 

que a empresa requerente pactuou junto à requerida a contratação do 

serviço de “custódia de cheques”, o qual tem por objeto a guarda e 

controle de depósito em datas pré-determinadas. Confira-se: “A Custódia 

de Cheques é um serviço que proporciona maior segurança e organização 

no gerenciamento de cheques pré-datados. Os cheques são 

compensados somente na data preestabelecida, e o valor é creditado 

diretamente na conta corrente da sua empresa. (consulta nesta data, 

https://www.sicredi.com.br/html/para-sua-empresa/recebimentos/custodia

-de-cheques/). Sobre o dano material, tem-se que ocorre quando há um 

prejuízo financeiro em decorrência de uma ação praticada irregularmente 

por outrem, o que, restando devidamente comprovado, gera o direito à 

indenização. No caso em análise, verifica-se que o valor de R$ 640,00 

(seiscentos e quarenta reais) foi creditado na conta da requente em duas 

oportunidades, dia 08.10.2012 (de forma equivocada pela requerida) e no 

dia 09.10.2012 juntamente com os outros cheques (borderô), cuja 

somatória dos valores foi creditado na conta da autora, sendo R$4.148,21. 

Assim, embora a requerida tenha liquidado o valor de R$ 640,00 da conta 

da autora em 12.11.2012, não houve prejuízo financeiro, pois, conforme 

exposto, recebera pelo cheque duas vezes. Dessa forma, considerando 

que não houve prejuízo econômico pela parte autora, não há que se falar 

em indenização por danos materiais e, consequentemente, em repetição 

de indébito. Por outro lado, em relação ao dano moral, observa-se que 

banco requerido falhou na prestação do serviço contrato pela requerente, 

na medida em que restou comprovado no fólio processual que o banco 

requerido efetuou a compensação do cheque em questão na data em que 

a autora fez a custódia (08.10.2012), ou seja, procedeu operação de 

depósito à vista, desrespeitando o “bom para” do cheque e contrato de 

prestação ode servido de custódia de cheques. É consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa do requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, afinal o débito do valor do cheque de 

forma antecipada e sem qualquer programação, desestrutura a vida 

financeira da grande maioria dos consumidores, o que gerou grande 

transtorno entre a relação comercial e/ou pessoal da autora com seu 

emissor. Sabe-se que dano moral envolvendo o presente litígio tem 

natureza in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento ofensivo, não sendo 

necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da 

pessoa. Corroborando o cabimento do dever de indenizar, veja-se a 

súmula 370 STJ, in verbis: “Caracteriza dano moral a apresentação 

antecipada de cheque pré-datado.” No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (29.11.2014) - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000407-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000407-96.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAIMUNDO PEREIRA CORREA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 597 de 648



para o dia 27 de setembro de 2018 às 12h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000410-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOANA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 12h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000409-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000409-66.2018.8.11.0059. 

AUTOR: CELIO LEMES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao 

direito à aposentadoria por idade de segurado especial. Considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 13h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000411-36.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOANA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria 

por morte de trabalhador rural. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado do “de cujus”, 

bem como a condição de dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se 

que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

K. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000419-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR: KAUAN DHYNIOR SANTOS BORGES, VANIA APARECIDA DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui sem tem 

ação para concessão de aposentadoria por morte de trabalhador rural. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado 

do “de cujus”, bem como a condição de dependente de quem objetiva a 

pensão. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-13.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

K. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000419-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR: KAUAN DHYNIOR SANTOS BORGES, VANIA APARECIDA DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui sem tem 

ação para concessão de aposentadoria por morte de trabalhador rural. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado 

do “de cujus”, bem como a condição de dependente de quem objetiva a 

pensão. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-81.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PERPETUA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000408-81.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA PERPETUA PIRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao 

direito à aposentadoria por idade de segurado especial. Considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018, às 14h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000369-84.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: PEDRO MARINO NETO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que denotem o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 15h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000258-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR: PEDRO ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 16h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 
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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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000349-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000349-93.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JESUINA DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018 às 17h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALCY PEREIRA SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000270-17.2018.8.11.0059. 

AUTOR: VALCY PEREIRA SOBRINHO BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018 às 16h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95982 Nr: 305-91.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdC, RAC, DFCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, diante a ausência de 

interesse processual e desídia da requerente me promover atos 

necessários ao prosseguimento do feito, com fulcro no artigo 485, incisos 

III e VI, ambos do Código de Processo Civil.Em tempo, arbitro honorários 

advocatícios no patamar de 4 URH ao advogado dativo nomeado ao réu, 

Tarcisio Jorge Silva Almeida, OAB/MT 22127-A, bem como 2 URH ao 

advogado nomeado em favor da autora para realização da audiência de 

instrução, Tiago da Silva Machado, OAB/MT 17908.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa sua 

exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida ao 

requerente.Decorrido o prazo recursal, determino a Secretaria que expeça 

o necessário para remeter os autos ao arquivo, mediante adoção das 

formalidades de praxe.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84440 Nr: 5731-21.2017.811.0059

 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 DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural.

Analisando os autos, verifica-se que os quesitos apresentados pelas 

partes não foram respondidos pela expert na perícia outrora realizada, 

bem assim constata-se que o requerente solicitou esclarecimentos quanto 

ao laudo elaborado.

Neste viés, considerando que a médica anteriormente nomeada não mais 

realiza perícias judiciais, tendo, inclusive, mudado de domicílio, verifica-se 

a necessidade de realização de nova perícia, desse modo, 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 a ser agendada pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio 

do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes, frisando 

a necessidade de resposta dos quesitos complementares.

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 Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60234 Nr: 3424-65.2015.811.0059

 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 de Lurdes Lucas Medrado
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devidas desde o DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO 

DOENÇA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016).Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, 

incidido desde o vencimento de cada parcela.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55667 Nr: 799-58.2015.811.0059

 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: Matuzinho Romualdo de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Barbosa de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo extinto o processo, nos moldes 

de artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, e homologo a partilha 

colacionada nos autos, via de consequência, determino a expedição de 

ofício ao DEPARTAMENTO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE 

PRECATÓRIOS E RPV, para fins de averbação e adoção das formalidades 

de praxe para expedição da requisição.Outrossim, cumpridas as 

determinações supra, abra-se vistas dos autos à Fazenda Pública 

Municipal de Confresa/MT, ao Estado de Mato Grosso e à União, por meio 

de suas procuradorias, para fins de ciência da presente decisão e adoção 

das medidas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81608 Nr: 3934-10.2017.811.0059

 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: Ana Paula Nascente Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Nos termos do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, condeno a autora a pagar ao 

advogado do réu honorários advocatícios no montante equivalente a 

R$1.000,00 (um mil reais).Condeno a parte autora a pagar à parte ré o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77773 Nr: 1537-75.2017.811.0059

 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: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito da ação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para declarar inexistente o débito que deu ensejo 

à inscrição no órgão de restrição ao crédito e confirmar a liminar deferida 

na decisão inaugural, fixando, ainda, indenização a ser paga em favor do 

autor no patamar de R$ 10..000,00 (dez mil reais).Em razão de ter a parte 

autora decaído de parte mínima do pedido, consoante Súmula 326 do STJ, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo 

único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito 

em jugado, remetam-se os autos ao arquivo na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 1966-13.2015.811.0059

 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 Jose Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

CONDENAR a ré ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais, confirmando, assim, a liminar concedida, consoante 

elucidado anteriormente.Os juros moratórios a incidirem sobre a 

indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento 

danoso, no percentual de 1º ao mês, nos termos do artigo 406 do Código 

de Processo Civil. Já a correção monetária terá como termo inicial a data 

do arbitramento e calculada segundo o índice IPCA e incidir sobre o 

mormente arbitrado.Condeno a parte ré ao pagamento de honorários em 

favor do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação.Condeno a parte ré a pagar a autora o valor das 

despesas que tenha antecipado em decorrência da necessidade de 

promover esta demanda, o que exigirá futura demonstração inequívoca do 

pagamento da despesa.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95430 Nr: 12337-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Alonso Leandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FONSECA BRITO - 

OAB:22652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, formulada 

por MARIA ALICE LEANDRO DA SILVA em face do ESPÓLIO DE ALONSO 

LEANDRO DA SILVA.

Recebida a inicial, foi indeferida a concessão da tutela pretendida, tendo 

este Juízo determinado à requerente que promovesse a emenda à 

exordial.

A disponibilização da decisão supra no DJe ocorreu em 05/04/2018, sem 

que, até a presente data, a parte autora tenha se manifestado em 

prosseguimento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil institui que a petição 

inicial será indeferida quando verificar-se sua inépcia.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 
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termos do artigo 330, I, cumulado com o artigo 485, I, ambos do Código de 

Processo Civil.

 Isentos de custas e sem honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79347 Nr: 2621-14.2017.811.0059

 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: Avelino Pereira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito da ação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para condenar o réu ao pagamento de 

indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

devendo ser acrescida a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da data da citação e danos 

materiais no espeque de R$200,00 (duzentos reais), cuja correção 

monetária tem como termo inicial a data do evento danoso, ‘in casu’, 

26/05/2014.Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do 

pedido, consoante Súmula 326 do STJ, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em jugado, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79627 Nr: 2782-24.2017.811.0059

 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: Rosa Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Dutra Moraes, PONCIANO BEZERRA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo.Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, contudo, em 

razão da gratuidade judiciária conferida à requerente, fica suspensa a 

exigibilidade de tal verba, consoante artigo 98, §3º, do CPC.Sem custas e 

despesas processuais, considerando que o feito processou-se com os 

benef í c ios  da  jus t i ça  g ra tu i ta .Pub l ique-se .  Reg is t re -se . 

Intime-se.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 8244-59.2017.811.0059

 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: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438/B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER NESTA SECRETARIA PARA RETIRAR O TERMO DE 

COMPROMISSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75857 Nr: 417-94.2017.811.0059

 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): F. P. Teixeira Carnes, Edma Divina Guimarães, 

José Eduardo Pinto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em desfavor de E D G 

TEIXEIRA – ME, EDMA DIVINA GUIMARÃES e JOSÉ EDUARDO PINTO 

TEIXEIRA.

 Compulsando-se os autos, observa-se que a parte exequente, foi 

intimada para o recolhimento das diligências do senhor oficial de justiça, no 

que tange a citação dos executados.

 Todavia conforme consta na referência 14, a exequente quedou-se 

inerte.

Foi proferida sentença com fundamento no artigo 290 do Código de 

Processo Civil, tendo a parte autora apresentado Apelação, aduzindo, em 

síntese, que este Juízo deveria ter intimado pessoalmente presentante da 

parte.

Apesar disso, constam nos autos certas guias de recolhimento de 

valores.

 Decido.

Para se prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas, determino à 

Secretaria deste Juízo que certifique se as custas foram recolhidas 

corretamente e, posteriormente, encaminhem-se estes autos à conclusão 

considerando a possibilidade de ser procedido ao Juízo de retratação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 3003-07.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cerqueira Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20613-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido apresentado pela parte autora contido na referência 39, 

com exceção da diligência pretendida por meio de telefone.

Realizem as diligências pretendidas na ordem apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55864 Nr: 917-34.2015.811.0059

 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 Aurélio Pires Pereira

 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:

 Expeça-se mandado de avaliação do imóvel descrito na referência 53, 

observando-se que seu endereço foi indicado na referência 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56634 Nr: 1372-96.2015.811.0059

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS MARIANO DOS SANTOS REIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, José Martins - OAB:84.314 - SP, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido apresentado Recurso de Apelação, mantenho a sentença, 

integrada pela decisão nos Embargos de Declaração, pelos próprios 

fundamentos que os sustentaram.

Considerando que não houve citação da parte contrária, encaminhem-se 

estes autos à Superior Instância, externando nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 5177-23.2016.811.0059

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA FREITAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de buscas pelo Poder Judiciário de endereços do réu, 

eis que cabe à parte autora demonstrar que promoveu todos as diligências 

ao seu alcance para tentar localizar o devedor.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora promova o 

prosseguimento do feito, sob o risco de arquivamento na condição de 

findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92502 Nr: 10693-87.2017.811.0059

 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: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejane Crisley Barrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito em atendimento ao pedido da parte autora.

Arquivem-se estes autos na condição de findo, devendo ficar registrado 

que o desarquivamento ficará submetido ao pedido do interessado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85984 Nr: 6775-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Octavio Moraes Martins - 

OAB:43809/GO, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Esclareça a parte autora o fornecimento de novo endereço, dizendo se 

esse novo dado prejudicaria a carta precatória expedida, posto ter sido 

esta dirigida e endereço diverso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16093 Nr: 60-61.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mepel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 60-61.2010.811.0059 (Código: 16093)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação, determino à 

Secretaria deste Juízo que certifique a tempestividade do ato e, após, 

abra-se vista à parte apelada, por meio de intimação através do DJe, 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.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42609 Nr: 2347-26.2012.811.0059

 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: João Braz de Santana

 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:

 Processo nº 2347-26.2012.811.0059 (Código: 42609)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 

promoveu o levantamento dos alvarás de valores.

Ante o exposto, considerando o lapso temporal decorrido desde o evento 

supramencionado sem nenhuma manifestação do exequente, bem assim 

tendo em vista que o objeto da demanda foi atingido, determino a remessa 

dos autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 08 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48824 Nr: 4569-30.2013.811.0059

 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: Antonio Brito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, 

resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.Condeno o embargante ao pagamento de honorários em 

favor do advogado do embargado no percentual de 10% (dez por cento) 

do valor da causa.Condeno o embargante a pagar ao embargado 

eventuais despesas processuais, devidamente comprovadas nos 

autos.Porto Alegre do Norte/MT, 04 de julho de 2018.Marcos André da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40959 Nr: 682-72.2012.811.0059

 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: Raimundo Alves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deybisson Castro Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 682-72.2012.811.0059 (código 40959)

 Considerando a sentença prolatada nos autos de embargos de terceiro, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Porto Alegre do Norte (MT), 25 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 52889 Nr: 2462-76.2014.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS, CHAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, e, via de consequência, majoro os alimentos ao patamar de 20% 

(vinte por cento) sobre a remuneração do requerido.Registre-se que a 

condenação retroage à data da citação para obrigar o réu ao pagamento 

da diferença do valor de todas as mensalidades eventualmente não 

adimplidas.As parcelas devem ser atualizadas com juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Do mesmo modo, 

sobre o montante de cada parcela deve incidir correção monetária desde 

a citação, observando o índice IPCA-15, por ser este o critério que melhor 

reflete a recomposição de nossa moeda.Outrossim, nos termos do artigo 

1.012, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, a presente sentença 

produzirá seus efeitos imediatamente após a sua publicação no que se 

refere aos alimentos ora fixados.Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora, 

devidamente comprovadas nos autos.Arbitro honorários advocatícios em 

favor da parte autora no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Expeça-se ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado 

do Tocantins para que desconte a referida importância diretamente da 

folha de pagamento do requerido, a ser depositada na conta corrente nº 

0011860-5, agência 1149, Banco Bradesco, em nome de Gleiciane Araújo 

da Silva.Intimem-se as partes.Ciência ao Ministério Público.Porto Alegre do 

Norte (MT), 29 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12687 Nr: 1192-27.2008.811.0059

 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: Francisco José de Oliveira - "Carlinhos da Cerpa"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Fernandes Naves, alcunha 

"Zezinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

de custas e despesas processuais, devidamente comprovadas nos 

autos.Arbitro honorários advocatícios em favor do requerido, no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.Intimem-se.Porto 

Alegre do Norte (MT), 06 de julho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48028 Nr: 3805-44.2013.811.0059

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Leonardo Nunes da 

Costa - OAB:14072

 Ante o exposto, julgo improcedente a representação, por insuficiência de 

provas para a condenação.Sem custas, na forma da Lei.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Intime-se o representado do teor desta sentença e 

dê-se ciência ao Ministério Público.Transcorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, na condição de 

findos.Porto Alegre do Norte (MT), 04 de julho de 2018.Marcos André da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45939 Nr: 1750-23.2013.811.0059

 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): Kleiber Carlos Vilela Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 Autos nº 1750-23.2013.811.0059 (Código: 45939)

Aqui se tem ação civil proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Kleiber Carlos Vilela Borba.

Invertido o ônus da prova em favor do autor, a parte ré requereu a 

realização de perícia.

Defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré.

Nomeio como perito o Sr. Ludgero Nogueira Silva, engenheiro agrônomo, 

com endereço profissional na Av. Ceará, nº 360, Centro, Nova 

Xavantina/MT.

Intimem-se as partes para apresentarem os quesitos, podendo realizar a 

indicação de assistente técnico. Tem a parte autora o prazo de 30 (trinta) 

dias e a parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a diligência supra, intime-se o perito para apresentar a proposta 

de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação da proposta, intime-se a parte requerida para efetuar 

o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Efetuado o pagamento integral, determino que o perito nomeado seja 

intimado para designar a data, horário e local para o início dos trabalhos, 

com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para possibilitar a intimação das 

partes. Também deverá informar o prazo máximo para a conclusão da 

perícia.

Com a manifestação do perito, intimem-se as partes para ciência da perícia 

designada.

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil.

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 09 de julho de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46435 Nr: 2242-15.2013.811.0059

 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): Jeferson Scheifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Autos nº 2242-15.2013.811.0059 (Código: 46435)

Aqui se tem ação civil proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Jeferson Scheifer.

Invertido o ônus da prova em favor do autor, a parte ré requereu a 

realização de perícia.

Defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré.

Nomeio como perito o Sr. Ludgero Nogueira Silva, engenheiro agrônomo, 

com endereço profissional na Av. Ceará, nº 360, Centro, Nova 

Xavantina/MT.

Intimem-se as partes para apresentarem os quesitos, podendo realizar a 

indicação de assistente técnico. Tem a parte autora o prazo de 30 (trinta) 

dias e a parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a diligência supra, intime-se o perito para apresentar a proposta 

de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação da proposta, intime-se a parte requerida para efetuar 

o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Efetuado o pagamento integral, determino que o perito nomeado seja 

intimado para designar a data, horário e local para o início dos trabalhos, 
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com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para possibilitar a intimação das 

partes. Também deverá informar o prazo máximo para a conclusão da 

perícia.

Com a manifestação do perito, intimem-se as partes para ciência da perícia 

designada.

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil.

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 09 de julho de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 2356-90.2009.811.0059

 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: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Capelão - 

OAB:8944 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Desse modo, rejeitadas a preliminares arguidas pelo requerido, 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 a parte autora o prazo de 30 (trinta) dias úteis e a parte 

requerida 15 (quinze) dias úteis para manifestação, iniciando-se pela parte 

autora e, após, 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.Após, intime-se o Ministério 

Público para manifestação, no prazo legal.Porto Alegre do Norte (MT), 05 

de julho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53954 Nr: 3349-60.2014.811.0059

 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: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Borges dos Santos - 

OAB:17438-B, Lauro Prestes de Oliveira Junior - OAB:4712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Autos n. 3349-60.2014.811.0059 (código: 53954)

Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

promovida por Rosirene Nunes de Souza em face de Jason Pereira 

Barbosa.

Instados a manifestar interesse na produção de provas, a parte autora 

requereu a produção de prova testemunhal, a expedição de ofício ao 

Detran, o depoimento pessoal do réu, inspeção judicial para a constatação 

de supostas benfeitorias realizadas em lotes do INCRA e a expedição de 

ofício ao Laticínio Bravalat.

A parte ré requereu a produção de prova testemunhal apenas.

Decido.

Quanto aos pedidos formulados pela parte autora, determino:

- A consulta, por meio do Sistema RENAJUD, dos veículos descritos pela 

parte autora (placas QBB 0765 e AVZ 2223), a fim de serem verificados 

os nomes de seus proprietários, desde a data do ajuizamento da ação;

- A elaboração de laudo de inspeção e avaliação de eventuais benfeitorias 

realizadas nos lotes indicados pela parte autora na manifestação contida 

na folha 157 (Sítio Santa Luzia e Sítio São Bento, ambos localizados no 

Setor Santa Marta, PA independente 02, no município de Confresa/MT), por 

meio de Oficial de Justiça;

- A expedição de ofício ao Latícinio Bravalat, situado na Avenida Aurea 

Tavares de Amorim, na cidade de Canabrava do Norte/MT, para que 

forneça os extratos de entrega de leite em nome do requerido, dos últimos 

12 meses.

Defiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do réu e, 

consequentemente, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28 de setembro de 2018 às 16h00 (horário oficial de Mato Grosso).

Registre-se que o comparecimento das testemunhas dar-se-á sem 

necessidade de intimações, sendo ônus da parte, promover o seu 

comparecimento.

Intimem-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 09 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53729 Nr: 3178-06.2014.811.0059

 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: Everaldo Guimarães Vieira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valencia Material Para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - 

OAB:35576

 Autos n. 3178-06.2014.811.0059 (código 53729)

Everaldo Guimarães Vieira propôs esta ação de indenização por danos 

morais em face de Valencia Material para Construção Ltda – ME.

 Saneado o feito, o ônus da prova foi invertido em favor da parte autora. 

Instada a se manifestar sobre eventual interesse na produção de provas, 

a parte ré requereu a designação de audiência de instrução para a 

colheita de prova testemunhal.

Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018 às 

12h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Registre-se que o comparecimento das testemunhas dar-se-á sem 

necessidade de intimações, sendo ônus da parte promover seu 

comparecimento.

Porto Alegre do Norte (MT), 05 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45665 Nr: 1471-37.2013.811.0059

 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: Dorvalino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Alencar Alves, Wander Lucio Leal de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1471-37.2013.811.0059 (Código: 45665)

Ponderando a alegação de pobreza e observada a disposição contida no 

artigo 98 do Código de Processo Civil e seguintes, defiro a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária.

Tendo em vista as tentativas infrutíferas de citação dos requeridos, defiro 

o pedido contido na folha 108.

Determino que a Secretaria expeça o necessário para a citação dos 

requeridos por edital, nos termos do artigo 257, II, do Código de Processo 

Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo legal e não apresentada contestação, encaminhem-se 

os autos à Defensoria Pública, para atuar como curador especial, devendo 

apresentar contestação, no prazo legal.

Porto Alegre do Norte/MT, 09 de julho de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 995 Nr: 817-07.2000.811.0059
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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: Tereza Wisoczynski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santo Ambrósio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:13753, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585 - A

 Autos n. 817-07.2000.811.0059 (código 995)

Considerando o cumprimento da diligência determinada por este Juízo pela 

parte autora, expeça-se ofício ao Intermat encaminhando cópia da certidão 

contida nas folhas 389/390, com a finalidade de cumprimento da decisão 

contida na folha 363 e 382 dos autos, conforme solicitação tida no ofício 

nº 99, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Porto Alegre do Norte (MT), 05 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46341 Nr: 2148-67.2013.811.0059

 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): Luiz Antonio Siqueira Reis Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT

 Autos nº 2148-67.2013.811.0059 (Código: 46341)

Intimem-se as partes para apresentarem os quesitos, conforme solicitado 

pelo perito, por meio da manifestação contida nas folhas 77/78.

 Tem a parte autora o prazo de 30 (trinta) dias e a parte requerida o prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprida a diligência supra, intime-se o perito para apresentar a proposta 

de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 09 de julho de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91241 Nr: 9972-38.2017.811.0059

 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: SIRIO ANTONIO FERRARI

 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:

 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.

Posteriormente, apresentadas as contrarrazões ou tendo decorrido o 

prazo sem que nada tenha sido dito, encaminhem-se estes autos à 

Instância Superior, com as homenagens deste Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000407-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000407-96.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAIMUNDO PEREIRA CORREA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 12h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000410-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOANA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 12h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 
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ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000411-36.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOANA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria 

por morte de trabalhador rural. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado do “de cujus”, 

bem como a condição de dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se 

que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

K. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000419-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR: KAUAN DHYNIOR SANTOS BORGES, VANIA APARECIDA DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui sem tem 

ação para concessão de aposentadoria por morte de trabalhador rural. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado 

do “de cujus”, bem como a condição de dependente de quem objetiva a 

pensão. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de 

junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LUCIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000424-35.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JUAREZ LUCIO DA COSTA RÉU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Aqui se tem ação de reparação 

de danos materiais e morais, proposta por JUARES LUCIO DA COSTA em 

face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 

Defiro o pedido de gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação, 

nos moldes do artigo 334, do Código de Processo Civil, para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência. Deverá a citação 

ocorrer até o dia 05 de novembro de 2018 e o senhor oficial de justiça 

deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000401-89.2018.8.11.0059

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:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000401-89.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA Aqui se tem ação para 

busca e apreensão promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de WESLEY DOS SANTOS PEREIRA. Consta 

nos autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de 

um veículo automotor identificado com o CHASSI 9BFZF55A4B8124447 e 

PLACA NTB 5978. Os autos registram que o valor financiado foi de R$ 

25.139,98 (vinte e cinco mil, cento e trinta e nove reais e noventa e oito 

centavos), tendo as partes pactuado que o pagamento se realizaria por 

meio de 72 (setenta e duas) parcelas mensais. Aduziu o autor que o 

requerido teria deixado de efetuar o pagamento desde a parcela vencida 

em 10/11/2017. A parte requerente tentou notificar a requerida por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento, acerca da mora no 

adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária, contudo, restou o ato frustrado. Na sequência, a parte autora 

lavrou, junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do 

Norte/MT, instrumento de protesto em desfavor da parte requerida, onde 

constou que ela está em mora e o montante devido, que seria R$ 7.860,40 

(sete mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos). Diante da 

inércia da parte requerida e diante do esgotamento dos meios para obter o 

pagamento do débito, a parte requerente ajuizou presente ação em que 

pediu a tutela de urgência consistente em busca e apreensão do bem 

dentre outras consequências decorrentes da mora. Decido. O Decreto-lei 

911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” 

Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio de Instrumento 

de Protesto, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de 

citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação. 

Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria deste 

Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no 

apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, 

caso o bem seja apreendido, expeça ofício a Secretaria Estadual da 

Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de 

eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem. Deverá a 

Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, 

além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que 

o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Arbitro honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta 

demanda. Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas 

no artigo 212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso 

seja demonstrada a necessidade, ficando também autorizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 607 de 648



arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do bem. 

Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, 

cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a 

execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral 

do débito, caso contrário a propriedade se consolidará em favor do 

requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 

(quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. Porto Alegre do 

Norte/MT, 29 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-81.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PERPETUA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000408-81.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA PERPETUA PIRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao 

direito à aposentadoria por idade de segurado especial. Considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de setembro de 2018, às 14h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000369-84.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: PEDRO MARINO NETO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que denotem o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 15h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000349-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000349-93.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JESUINA DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018 às 17h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de 

junho de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102986 Nr: 4283-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amilton Gomes da Silva, Nilton Coelho de 

Souza, Everaldo da Silva Machado, Valker Machado Menezes, alcunha 

"Bebeu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 
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OAB:MT4837/A, LORRAN DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O, TIAGO 

DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 INTIMO a defesa do réu JOSÉ AMILTON GOMES CARVALHO, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Lorran de Souza Santos - OAB/MT nº 

22422/O para que apresente as contrarrazões do Recurso em Sentido 

Estrito interposto pelo Ministério Público (ref. 26).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 434-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleydson da Silva Ramos, Joao Vitor Araujo 

Conti, Clinton Cabalheiro Neto, Jhonatan Custódio Ferreira da Silva, 

alcunha "Corcel", Kalytta Lorrayne Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 MT, TALITA 

SANTANA COSTA - OAB:19324/B, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - 

OAB:MT 22127-A, WILLIAN ALVES LEÃO - OAB:24067/O

 Considerando a certidão de tempestividade dos recursos (ref. 213), 

recebo os Recursos de Apelação interposto pelas defesas dos acusados 

Kalytta Lorrayne, Jhonatan Custódio, João Vitor e Cleydson da Silva. Nos 

termos do art. 600, do CPP, intime-se a defesa do acusado João Vitor 

para, no prazo de oito dias, apresentar razões recursais.

O pedido de revogação de prisão preventiva de ref. 203 deverá ser 

formulado nos autos código 101625, razão pela qual determino ao Gestor 

Juduciário a juntada do mencionado requerimento ao referido feito.

Intime-se a advogada de Kalytta para, no prazo de 05 dias, informar o 

endereço atualizado de Kalytta, com o objetivo de receber a intimação da 

sentença condenatória.

Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória de ref. 180.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 415 Nr: 389-25.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Neto de Morais Alves - 

OAB:38076, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:GO5913-B, Roosevelt 

Krisnamurt - OAB:29627GO

 Decisão proferida no dia 17/03/2017 (fls. 286):

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de JOÃO 

BATISTA SILVA MARTINS, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado 

no artigo 121, caput, do Código Penal.

 Analisando os autos, observa-se às folhas 197 determinação de 

intimação da defesa para apresentação de resposta inicial, no prazo legal. 

Contudo, considerando que quando da intimação DJE o advogado de 

defesa não estava cadastrado junto ao Sistema Processual Eletrônico, 

proceda-se novamente com a intimação do causídico para que apresente 

as pretensões defensivas em favor do réu, no prazo legal.

 Decorrido o prazo sem manifestação remetam os autos à Defensoria 

Pública.

 Após, conclusos.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 036/2018/DF

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, 

matrícula nº 32.626, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado de 

suas funções no período de 12 a 13 e 16 a 2 0/07/2018, por estar em 

gozo de compensatória.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora DULCINÉIA DOS SANTOS MORIMÃ, matrícula 

n.7312, Técnica Judiciária, para responder cumulativamente ao seu cargo 

a função de Gestora Judiciária Substituta, durante o afastamento do titular 

, no período de 12 a 13 e 16 a 20/07/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 09 de Julho de 2018

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12950 Nr: 700-53.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Breves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio M. V. Silva - OAB:MT 

1794057

 Processo n.º 700-53.2011.811.0019

 Código n.º 12950

Vara Única

Vistos em Correição.

JOSÉ DE SOUZA BREVES ajuizou a presente Ação Previdenciária em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

Sentença procedente, concedendo ao requerente benefício de auxilio 

doença e posteriormente conversão em aposentadoria por invalidez às fls. 

169/174v.

Ocorre que, a parte requerente alega em petitório (fl. 181) que ainda não 

foi implementado o benefício.

Desta forma, INTIMA-SE a Requerida para se manifestar sobre o alegado 

pela Requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e, em caso de 

corte injustificado do benefício, determino que cumpra integralmente a 

decisão de fls. 169/174v, no mesmo prazo, sob pena de aplicação das 

sanções civis, penais e administrativas.

Por ora, deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da tutela específica.

 Determino ainda, que após o cumprimento da medida, apresente 

imediatamente aos autos, documentos comprobatórios da instituição do 

Benefício, sob pena das mesmas sanções indicadas acima.

Expeça-se mandado de intimação ao INSS, por intermédio da Procuradoria 

Federal Especializada, com a remessa dos autos.

Por fim, verifica-se que houve o transito em julgado da sentença. Nesse 

sentido, ultimadas as providencias da sentença em nada sendo requerido 

pela parte autora (cumprimento de sentença), arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

Intime-se com urgência.

 Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 71-45.2012.811.0019

 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: Milton Carlos Zolin, Sandra Aparecida Fernandes Zolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Cruz Ltda, Olavo Demari 

Webber, Roberto Octaviani, Luiz Pereira da Costa, João Ajackson Carmo 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, João Carneiro Barros Neto - OAB:15216/MT, 

Marcelo Fraga de Mello - OAB:8166-B, Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0, Mauro Antonio Stuani - OAB:6116-B, 

Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Processo n.º 71-45.2012.811.0019

 Código n.º 13591

Vara Única

Vistos em Correição.

Conforme consta em manifestação da perita nomeada às fls. 264/266, o 

valor total dos trabalhos periciais é de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e 

quinhentos reais), os quais deverão ser pagos 50% (cinquenta por cento) 

no ato da ordem de serviço para inícios dos trabalhos.

 Foi certificado às fls.278 que a parte autora juntou aos autos, 

comprovante de pagamento referente à ¼ dos honorários periciais.

Sendo assim, intime-se a parte autora para depositar o valor 

remanescente, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8951 Nr: 110-81.2008.811.0019

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMdCCrpMCMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200, Elaine Cristiane Brilhante Ramos - OAB:144.129/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristiane Brilhante 

Ramos - OAB:144.129/SP

 Processo nº 110-81.2008.811.0019

Código nº 8951

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 

favor do menor ARTHUR MORANDI DE CARVALHO CABRAL, 

representado pela genitora, MARIA CAROLINI MORANDI DE CARVALHO 

em desfavor de JULIANO DA SILVA CABRAL.

Compulsando os autos, verifico que houve homologação do acordo e 

extinção do processo com resolução do mérito, conforme fl. 26, logo, 

proceda-se ao arquivamento com as devidas baixas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 147 Nr: 69-32.1999.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Silva Fockink

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 BLOQUEIO/PENHORA ONLINEVistos em Correição.Trata-se de petitório 

acostado aos autos pela parte requerente com pedido de penhora online a 

ser realizada em ativos financeiros de titularidade da parte executada, 

eventualmente existentes em conta bancária.Inicialmente, é importante 

ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a integrar 

recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições.Posto conseguinte, saliento que a 

penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 

2018.Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2736 Nr: 185-33.2002.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Silva Souza, Edi Emerson Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silverio Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 631/631-v, de modo que promova o 

desarquivamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o período concedido, retorne os autos ao arquivo, uma vez 

que já há certidão de trânsito em julgado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12442 Nr: 192-10.2011.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Porto dos Gaúchos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Santos Gama de 

Souza - OAB:18211/BA

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Em atenção ao que disciplina o art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo para o devido transcurso do 

prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31673 Nr: 1968-69.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Aparecido de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Certifico que INTIMO o denunciado na pessoa de seu advogado, que foi 

expedido carta precatória à comarca de Sinop para inquirição das 

testemunhas lá residentes e foi designado audiência para suas oitivas o 

dia 17/08/2018, às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20693 Nr: 964-36.2012.811.0019

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029312/7/2018 Página 610 de 648



Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOFrpJRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 Isso Posto, apreciando de ofício questão prejudicial ao mérito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do Artigo 6º do ECA c/c 485, IV, do 

Código de Processo Civil, pela perda superveniente do objeto.Recolha-se 

eventual mandado de busca e apreensão. Ciência ao Ministério Público. 

Intime(m)-se, adotando a mesma sistemática do artigo 1.387 da 

CNGC/MT.Porto dos Gaúchos/MT, 3 de Julho de 2018. Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 17-06.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT

 CERTIFICO a intimação do réu, por seu advogado, a manifestar-se acerca 

do cálculo de pena (ref.115).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13682 Nr: 160-68.2012.811.0019

 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: Aleixo Gladki Petrenko, Joselita da Silva Petrenko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heinrich Stang, Else Stang, Dilvo Dari Gunsch e 

sua esposa, Reynaldo Livi, Lucila Livi, Roque Kun e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente, através de seu advogado(a), para 

que tome ciência da juntada do Ofício do INTERMAT (fls.115/116) com 

apresentação de Nota Técnica Explicativa, para manifestar o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11504 Nr: 449-69.2010.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josse Ghislain Jacques Conde De Lalaing, Louis 

Georges Niels, Marcel Leclef

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cortes Real

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elpídio Moretti Estevam - 

OAB:4877/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Intimo o requerido, através de seu advogado, acerca do desarquivamento 

dos presentes autos, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34353 Nr: 862-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Paulo Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 INTIMO o denunciado na pessoa de seu advogado para no prazo legal 

apresentar suas alegações finais, nos termos da r. decisão ref. 51.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40313 Nr: 947-35.2014.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Tabelionato de Protestos de Títulos de S.F.A 1º Ofício

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AFONSO SUEKI 

MIYAMOTO, para devolução dos autos nº 947-35.2014.811.0017, 

Protocolo 40313, 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): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16263 Nr: 812-33.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por invalidez ao autor DIOGO SOUZA PEREIRA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por invalidez ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, desde a data da citação, momento em que o 

requerido foi constituído em mora, haja vista a ausência do prévio 

requerimento administrativo. 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, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido comando. 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois 

de 10.09.1997 para fins de cálculoPublique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia 

de Oliveira (Assessora de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136929 Nr: 405-12.2017.811.0017

 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: Alcino de Sousa Maciel

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte ao 

requerente ALCINO DE SOUSA MACIEL, no valor de 01 (um) salário mínimo 
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nacional, inclusive 13º, em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Para a data de início do benefício, fixo como o dia do 

requerimento administrativo do benefício.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, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando. Devendo ser a autarquia intimada para o cumprimento da ordem. 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira (Assessora de 

Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134794 Nr: 1325-20.2016.811.0017

 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 Gentil Rego

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora MARIA GENTIL REGO, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa. 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, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 1648-98.2011.811.0017

 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: Henrique Filipe Paiva Madail, FAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Antunes Ibelli - 

OAB:SP n° 103.005, Silva Berenice Correa Mello - OAB:126607, Silvia 

Berenice Corrêa Mello - OAB:126.607/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo Juízo: “Vistos. Ante a desistência da testemunha Francisco Medrado 

de Oliveira, dou por encerrada a instrução processual, eis que o feito 

encontra-se devidamente instruído e comporta julgamento. Assim, abra-se 

vista às partes para apresentação de memoriais escritos no prazo legal, 

voltando-me imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís 

Marceli Garcia de Oliveira (Assessora de Gabinete I), foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38382 Nr: 2191-33.2013.811.0017

 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: Manoel Martins Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 Pelo Juízo: “Vistos. Arbitro em 02 URH os honorários advocatícios da 

advogada nomeada para o ato, Dra. Thais Soares Azevedo – OAB – 

24163/O. Dou por encerrada a instrução processual, eis que não há 

outras provas a serem produzidas. Abra-se vista às partes para 

apresentação de memoriais escritos, a começar pela parte autora. Após, 

voltem-me conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia 

de Oliveira (Assessora de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142272 Nr: 301-83.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller, Ilóide Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705 - 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora, na pessoa de 

seus advogados, cientificando-a do Auto de Penhora e Avaliação à fl. 18.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137459 Nr: 826-02.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdS, IBAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Dias de Arruda 

Voltoline - OAB:22084/O, Rubens Alves do Nascimento Junior - 

OAB:22141/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e a 

pedido da parte requerente, conforme abaixo assinado, impulsiono os 

autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 31 de 

agosto de 2017, às 13:00 horas-MT. Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados, via DJE, a comparecerem neste dia e 

horário, se comprometendo ainda, a parte requerente, a informar à parte 

requerida da realização da oralidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142521 Nr: 443-87.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Martins Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 
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OAB:9704-A, Weiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:OAB/GO n° 18968

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“CFC – Curso de Formação Continuada para Magistrados sobre o tema: 

‘Depoimento Especial’”, a ser realizado nos dias 19 e 20 de julho do 

presente ano, ocasião em que terá que se deslocar até a capital Cuiabá, 

estando em trânsito no dia 18, ante a distância entre esta comarca até a 

capital, restam prejudicadas as audiências a serem realizadas entre este 

período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 15 de agosto de 

2018, às 16h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142202 Nr: 267-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Antônio do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“CFC – Curso de Formação Continuada para Magistrados sobre o tema: 

‘Depoimento Especial’”, a ser realizado nos dias 19 e 20 de julho do 

presente ano, ocasião em que terá que se deslocar até a capital Cuiabá, 

estando em trânsito no dia 18, ante a distância entre esta comarca até a 

capital, restam prejudicadas as audiências a serem realizadas entre este 

período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 21 de agosto de 

2018, às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143769 Nr: 1149-70.2018.811.0017

 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: Carlos Magno Aguiar Reis, Luiz Carlos Magno da Silva 

Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parassú Daniel Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.38845

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 2116-28.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagib Elias Quedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, e em 

atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como considerando o 

ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e Fiscalização (DOF), da 

Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar 

o D. Advogado Rogério Caetano de Brito, OAB nº 16.581, a restituir os 

autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que 

há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 1386-80.2013.811.0017

 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: Cícero Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pauloan de Souza Rocha, Maruzan de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Vitor Pereira Filho - 

OAB:27701-GO

 termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, e em 

atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como considerando o 

ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e Fiscalização (DOF), da 

Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar 

o D. Advogado Rogério Caetano de Brito, OAB nº 16.581, a restituir os 

autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que 

há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 141-58.2018.811.0017

 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: Domingos Savio Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Ferreira, Valdeci Lemes da Silva, 

Silomar Gomes Pereira, Alexsandro Chaves da Silva, Rosirene Gomes 

Pereira, Felipe Medanha Alves, Outros, Zoroaldo Ribeiro de Souza, Célio 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, e em 

atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como considerando o 

ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e Fiscalização (DOF), da 

Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar 

o D. Advogado Rogério Caetano de Brito, OAB nº 16.581, a restituir os 

autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que 

há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9010 Nr: 1556-67.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Jeanne Renata Costa Silva, OAB/MT 

nº 46218 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 
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correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31902 Nr: 507-44.2011.811.0017

 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: Marcos Pereira Torres, JTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Bonfim Teles Monteiro, Wellington Dantas 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Jeanne Renata Costa Silva, OAB/MT 

nº 46218 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138591 Nr: 1599-47.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genebaldo Pinheiro Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio dos Santos Pinheiro, Marcia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Jeanne Renata Costa Silva, OAB/MT 

nº 46218 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135007 Nr: 1484-60.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Moraes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136372 Nr: 2428-62.2016.811.0017

 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: Magali Maria Spada Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ribeiro Borges, Joice Elisel Denine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141075 Nr: 3119-42.2017.811.0017

 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: Vicente Rodrigues Macedo

 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:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142566 Nr: 468-03.2018.811.0017

 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: Isabel Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Francisco Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20022 Nr: 920-91.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Caetano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20917 Nr: 1821-59.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jorge Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31295 Nr: 2536-04.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alípio Divino Borges Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140601 Nr: 2838-86.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Valkiria Seixas Sousa, SSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Geraldeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.38845

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38845 Nr: 2583-70.2013.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves de Souza, Shirley de Sá, Ruth 

Mendanha Alves, Romario Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.38845

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11882 Nr: 677-89.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarlen Angélica Ramos Barbosa, Paulo Jorge Neves 

Botelho, Daniela Patricia Neves Botelho, Henrique Manuel Neves Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manuel Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.38845

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8983 Nr: 1781-53.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRB(m, MBJ(m, Jarlen Angélica Ramos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manuel Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB/MT 

nº 20220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, referidos autos.38845

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4508 Nr: 992-59.2002.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino José de Oliveira, Olda de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José João Dal Ponte, Carlos Fung Chiok, Carla 

Fung Chiok, Juarez Távora Lucinda, Shirley Costa Lucinda, Joaquim 

Bernardes Nogueira, Rewa Maria Assunção Nogueira, Jeovando José 

Nogueira, Maristela das Graças Borges Nogueira, Osvando José Nogueira, 

Primo Fioravante Vicente, Alcir Borges Ferreira, Vitório André Dal Ponte, 

Felipe Barbosa, Rui Macedo Saporiti, Lydia Schmtz, Luiz Monte Real Neto, 

Luiz Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:2025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olímpio Corrêa Neto - 

OAB:23084

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Morjube Candido de Castro, OAB 

nº 12.666, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 2019-23.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz, José Liton Luz Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Seixas da Silva, José 

Luciman Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Noely Paciente Luz, OAB/MT nº 3972 a 

restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; registro, por fim, 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144163 Nr: 1431-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Tavares Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, 

Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42200 Nr: 2501-05.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lima de Abreu Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38063 Nr: 1917-69.2013.811.0017

 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: Embrascol Comércio e Serviços LTDA, Michel Henrique 

Thó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano da Silva Bílio - OAB:GO 

21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33601 Nr: 2332-23.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lima de Abreu Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32766 Nr: 1451-46.2011.811.0017

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filemon Gomes Costa Limoeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Coeli Pessoa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20449 Nr: 1351-28.2010.811.0017

 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): Município de São Félix do Araguaia-MT, Filemon 

Gomes Costa Limoeiro, Domingas Barreira dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8559/MT

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 35-77.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Jose Silva Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Danilo Schembek Souza, OAB nº 

19907/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141508 Nr: 3396-58.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabíola Barros Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138806 Nr: 1744-06.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20336 Nr: 1235-22.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Ribeiro Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18929 Nr: 1864-30.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Manoel Chaves Antunes, Ludmila Miranda de Melo, IK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Kuirarú Karajá, Francisca Huiriru 

Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8949 Nr: 1650-15.2004.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italívio Pereira Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141366 Nr: 3301-28.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cleuma Ferreira dos Santos, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 
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correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141236 Nr: 3210-35.2017.811.0017

 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: Dhiogo Falcão Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonçalves de Pauli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45677 Nr: 1837-37.2015.811.0017

 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: Moralina Pereira Lima, Paulo Henrique Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Antonio Buziquia e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41223 Nr: 1735-49.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Alzira Vale, Doracy Guimarães Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40522 Nr: 1129-21.2014.811.0017

 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: Eduardo Pires, Simone Luiza Pires Silva, Marcos 

Adriano Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Idalina Pires, Espólio de 

Sebastião Pires Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40024 Nr: 708-31.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Marcos Vale, Doracy Guimarães Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40023 Nr: 707-46.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Guimarães Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Pereira Silva 

Filho - OAB:12.871/0, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 
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referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18584 Nr: 1509-20.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Medeiros Rick, Ana Amélia de Sousa 

Medeiros, Mohamad Khalil Zaher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cláudio Renato Rick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Danilo Schembek Sousa - OAB:19907/O, Glória Ribeiro 

Dias São José - OAB:20220/O, Sebastião Paula do Canto Júnior - 

OAB:7129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado José Genilson Brayner, OAB nº 

19.179-A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45694 Nr: 1840-89.2015.811.0017

 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): Dilma Pereira dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Afonso Sueki Miyamoto, OAB nº 

6443/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; 

registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 1497-93.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Afonso Sueki Miyamoto, OAB nº 

6443/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; 

registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16284 Nr: 1110-25.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Pereira dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Afonso Sueki Miyamoto, OAB nº 

6443/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; 

registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5862 Nr: 1252-97.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pinheiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubem Roni Bubans, Dóris Bubans, Devanir 

Luiz Hoff Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Brzezinski da 

Cunha - OAB:17.208

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Afonso Sueki Miyamoto, OAB nº 

6443/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; 

registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10 Nr: 1723-84.2004.811.0017

 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: Distribuidora de Calçados Paulista Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Maria Zélia dos Santos Parente Righi - OAB:16.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Afonso Sueki Miyamoto, OAB nº 

6443/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo 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; 

registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134693 Nr: 1276-76.2016.811.0017

 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: Gleidimárcia Setúbal Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lino, Vilma Cirqueira, Roberto 

Fernandes Mendes de Sousa, Sebastião Cirqueira, Petrobrás Distribuidora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Simone Alves da Silva, OAB/MT nº 

6835 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; 

registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41304 Nr: 1801-29.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Jeremias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Karla Guimarães Reis, OAB/MT nº 

48.952 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; 

registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18014 Nr: 1059-77.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanete Gomes de Melo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Neto Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada Karla Guimarães Reis, OAB/MT nº 

48.952 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (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; 

registro, por fim, referidos autos.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54434 Nr: 885-43.2014.811.0098

 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 54434

 Vistos etc.

Considerando o teor da decisão prolatada em audiência às fls. 626 e uma 

vez sendo decidida a exceção de suspeição em apenso, código 62049, 

designo audiência de instrução para o dia 07/08/2018, às 16h35min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 1404-13.2017.811.0098

 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): Noé Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 61846

Vistos, etc.

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e o rol de testemunhas.

(...)

Tocante ao pleito formulado em sede de defesa prévia, no qual se requer 

a rejeição da inicial acusatória em decorrência da insuficiência probatória, 

a matéria suscitada se confunde com o mérito da questão, a ser aferida 

em momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

recebo a denúncia em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/08/2018, às 10h30min.

Intime-se o acusado, seu defensor, o ilustre representante do Ministério 

Público e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de julho de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27295 Nr: 676-84.2008.811.0098

 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): MOISÉS DA SILVA PAGLIUCA, ANTÔNIO DE 

CARVALHO NETO, Alexandre Alves Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cesar Pontes - 

OAB:6181-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, Ricardo da Silva 

Pereira - OAB:, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:4552/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de MOISÉS DA SILVA PAGLIUCA, já qualificado, 

em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.Tendo em 

vista que permaneceu a condenação pelos outros crimes e os réus 

Moisés da Silva Pagliuca e Antônio de Carvalho Neto apresentaram 

Recurso de Apelação às fls.590 e 593, certificado sua tempestividade 

(fl.594) e devidamente recebido (fl.595(...), têm os causídicos a obrigação 

legal de representar os interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir 

em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique 

suas razões para tanto.Desta forma, concedo nova oportunidade aos 

advogados dos réus para oferecerem as razões de apelação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de ser oficiado à sua instituição de classe 

(OAB) para informar eventual desídia funcional.Por conseguinte, nada 

sendo requerido pelo advogado, desde já determino a expedição da 

aludida comunicação à OAB.Escoado o prazo para apresentação das 

razões, determino a intimação do denunciado para indicação de novo 

advogado para apresentá-las ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.Vencido o prazo para a apresentação da referida peça, desde 

já fica nomeado o Dr. Jorge Antônio Gonçalves Junior, OAB/MT nº 

24346/O para ambos os réus, que deverá ser intimado para apresentar as 

razões, pelo que desde já arbitro 05 URH a título de honorários 

advocatícios.Com o aporte das razões e contrarrazões, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação.No mais, quanto ao réu Alexandre Alves Almeida, expeça-se 

Guia definitiva em seu nome, haja vista que a sentença já transitou em 

julgado (fl.607).Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 
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da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e 

retificações necessárias.P. R. I.Cumpra-se, com urgência. Porto 

Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29605 Nr: 658-92.2010.811.0098

 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): Patrick Willians Aparecido Fernandes, Michel 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Vinicius Castro Cintra - OAB:10044

 PROCESSO/CÓD. Nº 29605

 Vistos etc.

A fim e evitar nulidade processual, acolho o pleito de fls. 1061-1063, visto 

que houve falha na intimação do réu Michel da Silva para seu 

interrogatório, determinando a expedição de carta precatória para a oitiva 

deste, no endereço declinado à fl. 1063.

Tenho como desnecessário o desmembramento do feito, por se tratar de 

réus soltos, como também pelo fato de faltar apenas o interrogatório de um 

corréu.

Com o retorno da missiva, abram-se vistas novamente às partes para 

apresentação de memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 05 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53780 Nr: 328-56.2014.811.0098

 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): Nilson Garcia de Lima, Douglas Wellington de 

Azevedo, Glavid Douglas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, Otavio 

Simplício Khun - OAB:14238, Reynaldo Carlos De Oliveira - 

OAB:13895

 PROCESSO/CÓD. Nº 53780

Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl.542, nomeio como Defensor dativo, o Dr. 

Kléber de Souza Silva, OAB/MT nº 8002 para patrocinar a defesa do 

acusado Douglas Wellington de Azevedo, salientando que os honorários 

serão executados posteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do acusado Nilson Garcia de Lima, tem o causídico a obrigação 

legal de representar os interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir 

em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique 

as razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público ou requerer o que de direito, sob pena de ser oficiado à 

sua instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação das contrarrazões, determino a 

intimação do denunciado para indicação de novo advogado para 

apresentá-la ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeado o 

advogado Jorge Antônio Gonçalves Júnior, OAB/MT nº 24.346/O, que 

deverá ser intimado para apresentar as contrarrazões.

Destarte, intimem-se os causídicos supramencionados para, no prazo de 

08 (oito) dias, apresentarem contrarrazões de apelação em favor dos 

réus em questão.

Com o aporte das contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57421 Nr: 67-23.2016.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Batista de Souza, Wellinton Maycon 

de Araujo, WESLEY SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57421

 Vistos, etc.

Primeiramente, em atenção à decisão de fl.316-verso, em consulta ao sítio 

eletrônico, mais especificamente nos autos de CI 436506, na Comarca de 

Várzea Grande/MT, constatei o endereço do réu Geremias Batista de 

Souza, qual seja Rua Fortaleza, Quadra 14, Lote 21, Bairro Mapim, na 

cidade de Várzea Grande/MT.

Com isso, diante de tal informação, determino que seja expedida Carta 

Precatória no endereço supracitado para que seja procedido com o 

interrogatório do acusado.

Ademais, consoante cota ministerial de fl.318 e tendo em vista que a 

defesa não arrolou as referidas testemunhas para serem ouvidas em juízo 

(fl.128), homologo a desistência da oitiva das vítimas Edson Maciel da Silva 

e Edna Alves da Silva.

 Após, com o retorno da missiva, declaro encerrada a instrução 

processual, abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, no prazo 

legal, iniciando pelo Ministério Público.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53410 Nr: 1465-10.2013.811.0098

 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

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado AUREO MARCOS 

RODRIGUES, da suposta prática do crime previsto no artigo 359 c/c artigo 

71, caput, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constantes no art. 965 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. P. 

R. I. C.Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45888 Nr: 631-22.2017.811.0080

 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: LAURO APARECIDO VIEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18.473, Móises Batista de Souza - OAB:OAB/MT 21.442

 Nos tremos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que se manifestem acercar do Alavará expedido em 

ref. 48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45888 Nr: 631-22.2017.811.0080

 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: LAURO APARECIDO VIEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18.473, Móises Batista de Souza - OAB:OAB/MT 21.442

 Vistos.

Alvará pendente de assinatura. Certifique-se o cumprimento integral do 

Provimento N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de Justiça 

a respeito dos levantamentos de valores depositados em juízo, saliento 

que as decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento, 

expedindo alvará de levantamento em momento oportuno.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39043 Nr: 165-62.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, TIAGO MAZZUTTI, 

RUDINEI MAZZUTTI, VANIA AURIA DELFINO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Alvará pendente de assinatura. Certifique-se o cumprimento integral do 

Provimento N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de Justiça 

a respeito dos levantamentos de valores depositados em juízo, saliento 

que as decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento, 

expedindo alvará de levantamento em momento oportuno.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39042 Nr: 164-77.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, UBIRAJARA 

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, RUDINEI MAZZUTTI, TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Alvará pendente de assinatura. Certifique-se o cumprimento integral do 

Provimento N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do Conselho Nacional de Justiça 

a respeito dos levantamentos de valores depositados em juízo, saliento 

que as decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento, 

expedindo alvará de levantamento em momento oportuno.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52217 Nr: 3702-32.2017.811.0080

 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: Divani Pires do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Santana de Abreu, Gilsimar 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

1) Manifeste-se a parte autora sobre o pedido de revogação da liminar 

concedida (prazo de 10 dias).

2) Esclareça a parte ré o que pretende provar com as testemunhas a 

serem arroladas em momento oportuno (prazo de 10 dias), de modo que 

seja possível o deferimento da produção da prova.

Aguarde-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32303 Nr: 1088-93.2013.811.0080

 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: PHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918 OAB-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas 

pela parte autora, observada a gratuidade de justiça.Condeno a parte 

autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais). P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 1467-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Lima Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Em atenção ao disposto no art. 589 do CPP e reexaminando a questão 

decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos entendo que bem resistem às razões do recurso, de forma 

que a mantenho.

Providencie a parte recorrente à formação do instrumento com os 

traslados necessários.

 Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, observadas as 
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formalidades legais, consoante dispõe o inciso II do artigo 583 do CPP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59804 Nr: 2562-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de suspensão do processo requerido pela parte autora à 

ref. 6, fixando o prazo de 10 (dez) dias para juntada de novos 

documentos.

Transcorrido o prazo supra "in albis", cite-se o INSS para apresentar 

contestação.

 Saliento que o presente feito se refere a pessoa idosa e possui prioridade 

de tramitação, o que requer providência imediata.

 Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60160 Nr: 2725-06.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDENE - FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEL EDUARDO ALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX RODRIGO REICHERT - 

OAB:54.275/RS, LAURO ANTONIO PASCHE - OAB:31321/RS, ROGERIO 

NORA DE CARVALHO - OAB:40695/RS, SANDRA JUDITE BOLFE - 

OAB:56668/RS, SANDRA MARIA DA SILVA - OAB:RS/33912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34347 Nr: 1329-33.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR NEIMAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14657 Nr: 623-60.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguardem-se os autos o cumprimento da decisão proferida à ref. 33, bem 

como o decurso do prazo assinalado pelo Provimento 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43159 Nr: 2122-98.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI DUARTE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43.919/MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisados os autos, observo a produção de prova pericial. 

Desnecessária audiência de instrução no presente caso.

 Desta forma, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, tornem conclusos para SENTENÇA.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 781-08.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KARNOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado 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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 540-05.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte autora compareceu ao balcão da Secretaria 

deste Juízo informando seu endereço e telefone atualizados, acolho o 

pedido de reconsideração retro e torno sem efeito a sentença proferida à 

ref. 33.

Desentranhem-se dos autos as razões de apelação.

Determino a realização de estudo social na residência da parte autora.

 Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para tal finalidade, devendo 

acostar aos autos o laudo pericial no prazo máximo de 10 (dez) dias.

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação 

e, após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.
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 Por fim, tornem conclusos COM URGÊNCIA.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 176-62.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o acordo realizado pelas partes, sua HOMOLOGAÇÃO 

pelo E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF 1.ª) (fls. 337/338), 

bem como o trânsito em julgado à fl. 343, expeça-se RPV nos exatos 

termos da homologação do acordo firmado.

 Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47115 Nr: 1178-62.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entende de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção por 

abandono (REF 27).

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Asseverou que o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser 

fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, bem como 

alegou que a sentença deveria julgar procedente o pleito autoral eis que a 

parte requerida purgou a mora.Pois bem.Como se sabe, o instituto da 

purgação da mora tem por objetivo preservar os direitos contratuais do 

devedor inadimplente, que tem a faculdade de efetuar a quitação das 

prestações vencidas no financiamento, demonstrando a sua intenção em 

dar continuidade aos termos pactuados.A constatação de que a parte ré 

purgou a mora, tempestivamente, implica realmente no reconhecimento da 

improcedência do pedido, eis que se mostra descabida a transferência da 

propriedade do bem ao banco, bem como retenção do documento do 

veículo, de modo que não assiste razão ao embargante neste ponto.E a 

jurisprudência é pacífica neste sentido:"Alienação fiduciária. Ação de 

busca e apreensão. Purgação da mora. Improcedência decretada em 

Primeiro Grau. 1. A constatação de que a ré purgou a mora, 

tempestivamente, implica mesmo no reconhecimento da improcedência do 

pedido inicial de busca e apreensão. 2. Apesar da Lei nº 10.931 /04 ter 

dado nova redação aos parágrafos do artigo 3º do Decreto-lei nº 911 /69, 

continua sendo permitida purgação da mora nos contratos de alienação 

fiduciária, não se exigindo, para tanto, o pagamento integral da dívida, sob 

pena de desnaturar a própria natureza do contrato de financiamento 

garantido por alienação fiduciária. Aplicação, ademais, do Código de 

Defesa do Consumidor. 3. O instituto da purgação da mora tem por objetivo 

preservar os direitos contratuais do devedor inadimplente, que tem a 

faculdade de efetuar a quitação das prestações vencidas do 

financiamento, demonstrando a sua intenção em dar continuidade aos 

termos pactuados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 1105-61.2015.811.0080

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, VERA REGINA MARTINS - OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37203 Nr: 1074-41.2015.811.0080

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILSON COSTA DANARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.
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Diante do exposto, INDEFIRO o pedido, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58561 Nr: 2052-13.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão de 

tutela provisória em favor da parte executada (há notícia do manejo de 

embargos de terceiro), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando 

esclarecimentos, bem como sobre a persistência da necessidade de 

cumprimento da missiva.

Em caso negativo, devolva-se com as baixas necessárias e homenagens 

de estilo.

Recomendação: Atente-se a Secretaria ao cumprimento dos prazos de 

cumprimento fixados nas cartas precatórias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13136 Nr: 226-35.2007.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idacir Steffens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Vilmar Jacob - OAB:10.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Considerando-se a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 

do NCPC, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito ou 

requerer o que entende de direito, no prazo de 30 dias.

Com relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios, consigno 

que o art. 523, parágrafo 1º do CPC é cristalino em enunciar que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. Ou seja, cabe a parte atualizar o saldo 

devedor com os respectivos acréscimos.

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43439 Nr: 2266-72.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSI AUGUSTA LAIER GRAEBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Borgato Máquinas e Implementos 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, devidamente noticiada pela parte 

exequente, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do 

Código de Processo Civil.

 Custas pela parte exequente.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43429 Nr: 2263-20.2016.811.0080

 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: ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique da Silva - 

OAB:46.301/GO

 1) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC para RECONHECER que: 1) ANDRÉIA DE SOUZA 

ROCHA e JANON COSTA BRITO mantiveram união estável de meados de 

2009 a 2016. Os bens adquiridos serão partilhados na proporção de 50% 

para cada convivente, nos termos da fundamentação.2) Homologo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo. 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. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valores da condenação pela parte ré.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37304 Nr: 1114-23.2015.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNPSJ, GTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente (com envio dos autos) para se manifestar sobre a ordem de 

bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54948 Nr: 484-59.2018.811.0080

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON ARAÚJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ). Para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento.Na espécie, verifico que a comprovação da mora 
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restou evidenciada nos autos, especialmente pela juntada do recebimento 

da notificação extrajudicial emitida, para o endereço constante do 

contrato.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54374 Nr: 239-48.2018.811.0080

 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: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entende de direito, no prazo de 30 dias.

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-47.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDSON SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Impulsionamento por Certidão Nos 

termos do Provimento nº 68 do CNJ, impulsiono estes autos para intimar 

a(s) Parte(s) para que tomem ciência da expedição de alvará eletrônico 

para levantamento de valores. QUERÊNCIA, 11 de julho de 2018 NARJANA 

ROBERTA KROTH Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA E INFORMAÇÕES: AVENIDA CD, S/N, 

QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 

TELEFONE: (66) 35292220

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 29/2018

O Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro em Substituição Legal da Comarca de Ribeirão Cascalheira, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o artigo 81, alínea "b" e art. 82, ambas da Lei 

n°. 4.964/85 (Código de Organização Judiciária do Estado – COJE) e 

Seção 2 – Função Correcional, item 1.2.11, da CNGC (Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Gera da Justiça), que regulamentam a 

correição ordinária do foro extrajudicial, e, por derradeiro, a norma 1.2.5 

da mesma Consolidação;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o período de 09/08/2018, das 08:00 às 18:00 horas 

(local) para realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos Cartórios de 

Serviços Registrais e Notariais da cidade de Ribeirão Cascalheira – MT, 

sem prejuízo do normal funcionamento do Foro, podendo o período ser 

estendido, por mais 01 (um) dia. Durante a correição serão observadas 

rigorosamente as normas contidas no Capitulo 1, seção 3 da CNGC.

Art. 2º. Designar o período de 10/08/2018, das 08:00 às 18:00 horas 

(local) para realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA no Cartório de Registro 

Civis e Notas da cidade de Bom Jesus do Araguaia-MT, sem prejuízo do 

normal funcionamento do Foro, podendo o período ser estendido, por mais 

01 (um) dia. Durante a correição serão observadas rigorosamente as 

normas contidas no Capitulo 1, seção 3 da CNGC.

Art. 3º. Designar os(as) servidores(as) Andressa Bombonati Gonçalves, 

1ª secretaria e Tatiano de Castro e Silva, 2º secretario, para secretariar 

os trabalhos correcionais.

Art. 4º. Determinar ao insigne Oficial Registrador e Tabelião que 

providencie para que todos os livros e materiais utilizados no 

desenvolvimento do expediente estejam à disposição do Juiz Corregedor 

no início dos trabalhos da correição;

Art. 5º. Convidar os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público e o Público em geral, para, querendo, acompanharem os 

trabalhos da correição, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ribeirão Cascalheira - MT, 04 de julho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº. 30/2018

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro em Substituição Legal da Comarca de Ribeirão Cascalheira, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Capítulo 1, Seção 2 da função correcional da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Provimento 12/2007 – CGJ, que dispõe sobre 

as correições nas Varas Judiciais e dá outras providências;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar Correição Ordinária, no período de 09/08/2018, das 08 às 

18 horas (MT), na Delegacia Municipal de Ribeirão Cascalheira.

Art. 2º. Designar Correição Ordinária, no período de 10/08/2018, das 08 às 

18 horas (MT), na Delegacia Municipal de Bom Jesus do Araguaia-MT.

Art. 3º. Designar os(as) servidores(as) Andressa Bombonati Gonçalves, 

1ª secretaria e Tatiano de Castro e Silva, 2º secretario, para secretariar 

os trabalhos correcionais.

Art. 4º. Determinar aos responsáveis, que apresentem todos os livros, 

pastas e demais documentos para vistoria designada.

Art. 5º. As autoridades legalmente constituídas, os senhores advogados 

ou qualquer pessoa do povo que tenham reclamações a formular, ficam 

convidados a fazê-las no horário de expediente dos Órgãos citados, 

diretamente ao Juiz de Direito, que determinará as providências cabíveis.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do 

estado de Mato Grosso, ao Presidente da OAB-MT – subseção local, a 

Promotoria de Justiça dessa Comarca e ao Delegado de Polícia titular, 

como de praxe. Afixe-se no mural do Fórum desta Comarca.

 Ribeirão Cascalheira - MT, 04 de julho de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44333 Nr: 1935-93.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 17/10/2018, às 16h00min (MT)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57931 Nr: 2190-80.2018.811.0079

 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: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR TAVARES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:18.308 A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 908,20 (novecentos e 

oito reais e vinte centavos) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 

1.207 da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado de Citação, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 818-33.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DA COSTA NUNES - 

OAB:OAB/GO 11260

 Vistos.

1) Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado);

2) Eventualmente, faculto o próprio DEPÓSITO EM JUÍZO dos valores dos 

grãos, de acordo com a COTAÇÃO oficial do produto;

3) ARBITRO multa FIXA de 1 milhão de reais pelo descumprimento da 

ordem judicial, podendo ser majorada se acaso não for cumprida.

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48841 Nr: 2001-39.2017.811.0079

 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: IMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490/MT, Claudio Barros Camara - OAB:19055/MT, NILSON 

MARCOS ADORNO SANTOS - OAB:18487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar os patronos da parte autora da 

designação de audiência de conciliação a ser realizada no dia 22/08/2018, 

às 13h30min (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35913 Nr: 2510-72.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte requerente do 

cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 

08/08/2018, às 15h30 (MT). Desde já intimo o patrono da parte requerente 

da redesignação da audiência de conciliação para o dia 17/10/2018, às 

16h30min (MT).

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53836 Nr: 2286-79.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Negrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, consoante 

os mandamentos do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso III e do art. 

321, todos do CPP, CONCEDO a liberdade provisória ao indiciado MARCOS 

NEGRINI, devidamente qualificado nos autos, e por fim, ESTABELEÇO 

como medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a seguir 

descritas:a)COMPARECIMENTO mensal em juízo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, para informar e justificar as suas atividades;b)PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da Comarca, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, 

durante o trâmite do processo, sem a autorização deste juízo e 

concordância do Ministério Público;c) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência 

a bares, casas noturnas, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;d) 

COMPARECIMENTO a todos os atos do processo;Dado à necessidade de 

preservar-se a liberdade do indivíduo, a presente decisão ostentará força 

de ALVARÁ DE SOLTURA bem como de MANDADO 

JUDICIAL.Comunique-se à Administração da Unidade Prisional em que o 

indiciado encontra-se segregado e à Delegacia de Polícia desta Comarca. 

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, COM URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53346 Nr: 1968-96.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em exame, tanto na descrição da petição inicial, como nos 

documentos apresentados, a parte não demonstra ou fornece o mínimo de 

elementos a demonstrar ter instado a parte demandada sobre a possível e 

suposta anotação irregular.

 É pacífico a desnecessidade de exaurimento da via administrativa como 

condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o 

prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse 

processual de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da 

parte Demandada, não há pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o 

exame do mérito da pretensão processualmente veiculada.

 Como a pretensão, em tese, poderá ser obtida administrativamente, sem 

imediata intervenção judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o 

interesse processual, ressaltando que com as facilidades advindas dos 

meios de comunicação, poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma 

resposta, quando não imediata, no mínimo, célere da suposta indevida 

anotação nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive com eventual 

compensação financeira.

Sob tal ótica, faculto a parte comprovar a existência de pretensão 

resistida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Determino ainda que a parte Autora emenda a inicial para esclarecer a 

contradição entre o alegado na petição inicial e o lançamento existente na 

conta, já que existe comprovação de transferência eletrônica realizada 

pela parte demandada no dia 21/09/2016 no valor de R$ 1.078,00 reais - 
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página 44, com subsequentes saques de valores nos dias subsequentes.

 Decorrido o prazo, retorne concluso para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7245 Nr: 308-87.2006.811.0052

 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: MPdEdMG, EBdM, DBdMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdA

 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 requerente para indicar bens da parte 

requerida passíveis de penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48496 Nr: 3164-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailson Teixeira Gomes, Marli Teixeira de Lira, Marileide 

Teixeira Gomes, Marilene Teixeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Gilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 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 manifestar-se acerca das 

informações prestadas pela PGE/MT (referência 23), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52356 Nr: 1341-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Canuto Brandini, Amélia Rosa M. Brandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Nodari - OAB:7307/MT, 

Regis Fernando Niederauer Silveira - OAB:3.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certirfico e dou fé,que em atenção a petição de referência 11 e em 

atendimento ao contato telefônico do peticionante faço juntada da 

simulação/Guia da dilifência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40564 Nr: 1127-72.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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 requerente para apresentar impugnação à 

contestação.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27411 Nr: 1862-78.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Dias Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Concessão Aposentadoria Rural por Invalidez ou 

Auxílio Doença intentada por APOLINÁRIO DIAS PEDROZO em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à fls.156, requer a parte autora a 

desistência da ação, tendo em vista que não possui interesse no 

prosseguimento do feito, bem como seu arquivamento.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Sem custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 10 de julho de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82784 Nr: 2240-53.2018.811.0032

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 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 
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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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 1384-65.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Conrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:OAB/MT 7154

 Vistos em Correição.

 Defiro a cota ministerial, intimem-se a defesa para manifestar interesse na 

oitiva da testemunha Adil Santana de Souza.

 Intimem-se o réu no endereço constante à p. 138, caso infrutífera, 

expeça-se carta precatória, observando o endereço de p. 191.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80792 Nr: 952-70.2018.811.0032

 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): Patrícia Cantão Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi expedido o mandado de citação, penhora e avaliação, no 

entanto o mesmo ficara sobrestado ate op efetivo pagamento de 

diligencias ou que a parte autora ofereça condução para o sr. Oficial de 

Justioça, proceder o seu cumprimeto.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58688 Nr: 1134-03.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ADOLFO BIBAS, MONICA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA DA CRUZ, THIAGO 

DUARTE RIGOTTI, SILVIO DE ARRUDA CAMPOS, LIVIA DUARTE RIGOTTI, 

ERICA PATRICIO CUNHA DA SILVA RIGOTTI, Espólio de BENEDITO 

DUARTE, MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS DE ARRUDA, SEBASTIÃO DE 

ARRUDA E SILVA, JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA, ENIL DE 

ARRUDA E SILVA, MERENICE DE ARRUDA E SILVA, FRANC MENES DIAS 

DE SOUZA, ANA MARIA DUARTE SILVA, BRIGIDA DA CONCEIÇÃO 

RODRIGUES DIAS DE SOUZA, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

- INTERMAT, REGINALDO ALVES DO BONFIM, OLIVIO MONTEIRO DA 

SILVA, ALADI MARQUES, NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, 

NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, JESUINO DE ARRUA E SILVA, 

EUNICE DUARTE, LUZIA ALVES DE BONFIM, BENEDITA DOMINGAS DE 

FRANÇA, JOSE CORREA DA COSTA, GERALDO RIGOTTI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Mattioni - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0, Elaine Freire Alves - OAB:12952, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

INTIME-SE o INTERMAT para, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

para este juízo, cópia dos procedimentos administrativos de titularização 

de terras rurais da região denominada “Córrego do Bebê”, concedidos em 

nome dos requeridos.

A inércia do órgão estadual ensejará a expedição de mandado de busca e 

apreensão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38197 Nr: 671-32.2010.811.0053

 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: LUCÉLIA FRANCISCA MOYA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BELMONTE ROMEIRO, MARIA 

MARGARETH CORREIA CARVALHO, EZEQUIEL RODRIGUES DE MORAES, 

ANIVALDO ANTONIO SOARES, JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, ALINOR 

RODRIGUES DE MORAES, BANCO BANORTE S/A, ENGARRAFADORA DE 

ÁGUA DAS PALMEIRAS LTDA, JOSIMAR DA SILVA, JOÃO BATISTA DA 

COSTA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES DE 

ARAÚJO, SANTO DE TAL, JOAO BATISTA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Fachin - OAB:3.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838/MT

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, o presente processo movido por Lucélia Francisca 

Moya Barbosa, à luz do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e sem honorários advocatícios, pela justiça gratuita (fls. 237).Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86546 Nr: 1028-31.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA GALLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o causidico do autor para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando os documentos necessários para propositura 

da ação, e, ainda o instrumento de representação processual.

O siliêncio ensejará a extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 574-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO TADEU ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para trazer nos autos o comprovante do trânsito 

em julgado da decisão que pretente executar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80876 Nr: 813-89.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ENISIETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial para DECLARAR que a Sra. Enisiete Rodrigues 

da Silva conviveu em união estável com o Sr. Carlos Henrique Ribeiro 

Teixeira pelo período de 04.07.1997 até a data de 05.06.2016, quando 

ocorreu o óbito do requerido. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Sem custas ou honorários, posto que defiro as 

benesses da justiça gratuita.Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário e arquive-se.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86463 Nr: 980-72.2018.811.0053

 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): GONÇALO DOMINGOS DA SILVA, IGOR 

ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (CPC, art. 829), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), ou, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE os cônjuges da 

parte executada, se casada for, nos termos do art. 842 do CPC.

Desde logo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (CPC, 

art. 827, § 1º)

Defiro os benefícios dos arts. 212 do CPC, ao Oficial de Justiça 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da 

Constituição Federal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 560-67.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Considerando que a parte autora não foi intimada, REDESIGNO esta 

solenidade para o dia 07 de agosto de 2018, às 10h30min.

Intime-se a autora.

Sai o requerido intimado.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81016 Nr: 862-33.2017.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME, ELVIS 

OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, EDILSON LIRA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Auto Mecanica Milhomem Ltda – Me em face da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, para condenar o 

requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 8.633,12 (oito mil 

seiscentos e trinta e três reais e doze centavos), atualizada pelo índice do 

INPC e com incidência de juros de um por cento ao mês desde a data da 

citação. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno, ainda, a parte requerida às custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação.Dou por publicada a presente sentença com a 

entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que 

dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 574-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO TADEU ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Distribuição deste Juízo para certificação quanto 

ao pagamento das custas e taxas processuais, haja vista que há aparente 

equivoco quanto ao seu recolhimento.

Cumpra-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69709 Nr: 1132-36.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNÂDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849/B

 AUTOS Nº. 1132-36.2016.811.0039

CÓDIGO Nº. 69709

Vistos.

1) De proêmio, DETERMINO a conversão do presente feito em cumprimento 

de sentença com escopo no artigo 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil, devendo ser retificada a capa dos autos e o sistema 

Apolo;

2) Intime-se a parte executada pessoalmente no endereço informado nos 

autos para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento;

3) Caso o executado, no prazo assinalado acima, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetivou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de fazer, DETERMINO QUE SEJA REALIZADO O 
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PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, aplicando-se, no que 

couber, as disposições do artigo 517 e artigo 528, §1º, ambos do Código 

de Processo Civil;

4) Se não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com a penhora 

e avaliação de bens, conforme dispõe o art. 829 do Código de Processo 

Civil, quanto às prestações vencidas anteriores ao pedido de cumprimento 

de sentença e as que vencerem no curso do processo executivo;

5) Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do 

devedor, se casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no 

Cartório de Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o 

mandado de inscrição, ex vi art. 844 do Código Processo Civil. Se o 

devedor, ao nomear os bens à penhora, atribuir valor aos bens e o credor 

concordar, nos termos do art. 871, I, Código Processo Civil, não se 

procederá à avaliação por avaliador.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54177 Nr: 1944-83.2013.811.0039

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAVG, SDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICB, CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 AUTOS Nº 1944-83.2013.811.0039

CÓDIGO 54177

Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da devolução da carta 

precatória, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55116 Nr: 257-37.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BONET PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO SCALOPPE - OAB:107203

 AUTOS Nº 257-37.2014.811.0039

CÓDIGO Nº 55116

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69709 Nr: 1132-36.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNÂDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849/B

 Vistos.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público, nomeio o Advogado Dr. Izaias dos Santos Silva Junior, OAB/MT 

11.849, para atuar em defesa do executado.

 Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50833 Nr: 693-64.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF, EV, JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.552, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 Autos nº. 693-64.2012.811.0039.

Código nº. 50833.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 1427-05.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 AUTOS Nº 1427-05.2018.811.0039

CÓDIGO 87607

Vistos.

Tendo em vista que esta comarca temporariamente não dispõe de 

Defensor Público atuante, NOMEIO o(a) Douto(a) Advogado(a) ETELMINIO 

ARRUDA SALOMÉ, OAB/MT 9.869 para ofertar resposta acusação em 

defesa de SIDNEY FRANÇA DA SILVA, o qual desempenhara tal múnus 

público, por força da disposição estanque do artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB. Desde já, diante dos trabalhos 

desempenhados e por força do provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando em 

consideração o momento processual em questão arbitro a título de 

honorários advocatícios 01 (um) URH a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.

 Intime-se o Advogado militante acerca da referida nomeação, ao passo 

que, não havendo objeção daquele, abro vistas dos autos para que 

apresente resposta à acusação, nos termos do artigo 396, do CPP.

 Com a juntada de tais ou certificada a impossibilidade daquele, voltem os 

autos conclusos.

Às providências.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84709 Nr: 20-61.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCC-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 15.130

 AUTOS Nº. 20-61.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 84709.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em referencia nº. 17, após o transcurso do prazo 

intime-se a parte exequente manifestar-se requerendo o que entender 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70981 Nr: 1629-50.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSB, ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 1629-50.2016.811.0039

CÓDIGO 70981

Vistos.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que a requerente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme certidão de ref. 101 nomeio o Advogado Dr. 

Charles Kleber Rodrigues OAB/MT 15.876, para atuar em defesa da parte 

autora.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88843 Nr: 1998-73.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA MACHADO, HERMINDO 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6062/MT

 AUTOS Nº 1998-73.2018.811.0039

CÓDIGO. 88843

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 13 de setembro de 2018, às 13h30min., para realização do 

ato deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 4580-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIVANIA BERTACO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 4580-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIVANIA BERTACO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória, 

atendendo o disposto na legislação pertinente e regulamentação 

específica da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Após, devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

De Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 7 de dezembro 

de 2017.

Renato J. de A. C. Filho

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 010/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o Gabarito DEFINITIVO do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo desta Comarca, em 

conformidade com o Edital nº 004/2018-DF – publicado no DJE nº 10246 

em 27/04/2018.

 * O Edital n° 010/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72085 Nr: 1636-61.2012.811.0078
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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: ALINE CECILIA LERNER CAPELETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A Exequente concordou com o cálculo apresentado pela Fazenda 

Estadual em sede de impugnação (fl. 257).

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Executada às 

fls. 250/253 e DETERMINO que seja expedido o Ofício Requisitório de 

Precatório em favor da parte autora, no valor de R$ 204.581,10 (duzentos 

e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos), bem RPV – 

Requisição de Pequeno Valor em favor da advogada constituída pela 

autora no valor de R$ 1.167,70 (mil cento e sessenta e sete e setenta 

centavos), destinados ao presidente do TJMT, observando os artigos 265 

a 271 do RITJMT.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Sapezal/MT 10-07-2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111150 Nr: 2720-87.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em tela, a genitora não sabe informar qual a renda auferida pelo 

requerido.Assim, considerando que o processo está em sua fase inicial, 

com provas produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente 

fixar os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, tais como medicamentos, assistência médica, 

farmacêutica e materiais escolares, comprovados mediante recibo, a 

serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

intimação desta decisão devendo ser depositado na conta bancária a ser 

informada pela genitora, sendo que, após formada a angularização 

processual, o binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior 

clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111151 Nr: 2721-72.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que o processo está em sua fase inicial, com 

provas produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais 

como medicamentos, assistência médica, farmacêutica e materiais 

escolares, comprovados mediante recibo, a serem pagos mensalmente 

todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão 

devendo ser depositado na conta da Caixa Econômica Federal, Agência 

3826, Operação 001, Conta Corrente nº 00020328-6 de titularidade da 

genitora do menor, sendo que, após formada a angularização processual, 

o binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior 

clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110639 Nr: 2435-94.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que o processo está em sua fase inicial, com 

provas produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais 

como medicamentos, assistência médica, farmacêutica e materiais 

escolares, comprovados mediante recibo, a serem pagos mensalmente 

todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão 

devendo ser depositado na conta do Banco do Brasil, Agência 1590-3, 

Conta corrente nº 35.661-1, de titularidade da genitora da menor, sendo 

que, após formada a angularização processual, o binômio 

capacidade/necessidade será avaliado com maior clareza.DESIGNE-SE 

audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador do 

juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se 

ainda na citação do requerido que a não apresentação de resposta implica 

revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110638 Nr: 2434-12.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FONTE DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, há que se levar em conta, quando da fixação da verba 

alimentar, a proporcionalidade entre as necessidades de quem reclama e 

os recursos de quem está obrigado a prestar os alimentos.Trata-se do 

denominado “binômio necessidade/possibilidade”, segundo o qual o 

arbitramento deve variar de acordo com a situação trazida à consideração 

do julgador em casa caso concreto.No caso em tela, a genitora não sabe 

informar qual a renda auferida pelo requerido.Assim, considerando que o 

processo está em sua fase inicial, com provas produzidas apenas por 

uma das partes, entendo prudente fixar os alimentos provisórios em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, tais como medicamentos, 
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assistência médica, farmacêutica e materiais escolares, comprovados 

mediante recibo, a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da intimação desta decisão devendo ser depositado na conta 

da Caixa Econômica Federal, Agência 4611, Operação 013, Conta 

Poupança nº 4771-0 de titularidade da genitora do menor, sendo que, após 

formada a angularização processual, o binômio capacidade/necessidade 

será avaliado com maior clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO 

de acordo com a pauta do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e 

INTIME-SE a Requerente, consignando que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação “é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se ainda na citação do 

requerido que a não apresentação de resposta implica revelia, 

reputando-se verdadeiras as alegações feitas na inicial.EXPECA-SE o 

TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do 

contido no art. 189, II, do Código de Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83627 Nr: 1640-93.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos nesta data para manifestação quanto as 

juntadas de referência 58 e 59.

Consta dos Ofícios juntados nas referências supracitadas que o veículo 

bloqueado via RENAJUD na presente Execução de Alimentos, teve 

perdimento decretado em favor da União com base na lei 11.343/06, no 

processo 014.2017.002188-5 da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Vilhena/RO, com trânsito em julgado em 05/12/2008, ou seja, antes do 

bloqueio efetuado neste autos.

Assim, sem mais delongas, DETERMINO a retirada da restrição inserida no 

veículo placa CTH 4417, ante à informação de perdimento em favor da 

União, aproveito o ensejo e junto neste momento o comprovante da 

retirada da restrição.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito quanto ao 

rumo da presente execução.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 1471-72.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA pela 

conduta prevista no art. 312, caput, art. 171, caput e art. 171, §2º, inciso I, 

do CP.(...) O regime de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos 

do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do 

réu.Considerando que os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 

44 do CP, deixo de substituir a pena.O acusado poderá responder em 

liberdade, visto que respondeu em liberdade a instrução penal e não se 

encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.Da mesma razão 

descabe o sursis (art. 77 do CP).ISENTO o acusado do pagamento das 

custas e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na 

forma da lei.Por fim DETERMINO:1 – Expeça-se guia de execução 

provisória;2 - Transitada esta sentença em julgado, EXPEÇA-SE a guia de 

Execução Definitiva;3 - OFICIE-SE ao e. TRE-MT e ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação;4 - Nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/03 

determino o envio da arma e munições apreendidas nestes autos (fl. 32) 

ao Comando do Exército para destruição. Antes da destinação da arma, 

junte-se aos autos o laudo pericial da arma.6 - INTIME-SE o réu da 

presente sentença.7 - Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.8 - Cumpridas as determinações supra, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias.9 - CUMPRA-SE expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111737 Nr: 3081-07.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER PASSETO, JULIANA XAVIER DE BARROS 

PASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO ENGEL, FABIANA BORGES 

DA SILVA ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES 

- OAB:2542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta 

por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento 

do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% ao mês.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial.Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, 

todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

n u l i d a d e ,  s e m  p r e j u í z o  d e  e v e n t u a l 

responsabilização.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111697 Nr: 3052-54.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM DA VEIGA E VEIGA LTDA -ME, JOÃO 

MACHADO DA VEIGA, MARIA ZENILDA MACHADO DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80). Consigne-se no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos, após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou da 

intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da LEF). Para o caso de 

pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial 

de Justiça proceder as citações, intimações e penhoras no período de 

férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, 

independente de autorização judicial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77315 Nr: 1533-83.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493/MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 104/105 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 104/105 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Sapezal/MT,10 de julho de 2018

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37881 Nr: 171-85.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDICI EDISON LUSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Ante o exposto e sem mais delongas, REJEITO a presente impugnação ao 

cumprimento de sentença, e declaro correto o valor e parâmetros para 

cálculo como sendo: a) pagamento em dobro do valor de R$ 

110.737,94(cento e dez mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e 

quatro centavos) com juros de 1% ao mês a partir da cobrança indevida e 

correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento, consoante 

acórdão de fls. 420/430.b) Condenação em honorários de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação acima, consoante fls. 319.c) 

Condenação ao pagamento da multa aplicada em 10%(dez por cento) 

referente a fase de cumprimento de sentença pelo não pagamento 

espontâneo consoante artigo 423 §1º do CPC, consoante decisão de fls. 

460.Os valores acima determinados deverão ser apurados e abatidos o 

valor já levantados via Alvará Judicial, bem como o saldo existente na 

conta judicial, devendo a execução prosseguir sobre o valor 

restante.DETERMINO ao gestor Judiciário que certifique nos autos qual o 

valor existente na conta judicial, devendo juntar o extrato aos autos.Após, 

juntado o extrato determinado intime-se o exequente para apresentar nova 

planilha nos moldes determinados nesta decisão para o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15(quinze) dias.Apresentada nova planilha nos 

termos determinados, intime-se o executado para que efetue o pagamento 

voluntariamente no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de bloqueio dos 

valores restantes com a consequente extinção da Execução, eis que o 

feito tramita a vários anos, e a exequente tenta de todas as formas 

postergar ainda mais o término do feito.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT,10 de julho de 2018.Conrado Machado SimãoJuiz 

De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111225 Nr: 2760-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DE LIMA LEHRBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos 

preconizados no art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69, tais como cópia da 

petição inicial e decisão que deferiu a medida liminar, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO dos bens relacionados às inicial, 

que deverão ser depositados em favor da pessoa indicada pela autora da 

ação. Ressalto, que os atos de intimação e citação deverão ser praticados 

na ação de busca e apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do DL n. 

911/69 confere a este juízo autorização apenas para realização da 

apreensão dos bens. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111193 Nr: 2746-85.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39815 Nr: 2119-62.2010.811.0078

 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): NERI GHEDIN, MARIA CAROLINA SCHWANCK 

GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:MT 16075

 Vistos etc.

Atualize-se o cadastro de advogados nos termos requeridos na fl. 279.

Embora tenha parte Exequente requerido remessa à contadoria para 

apuração de valores, verifico que a ação revisional ainda pende de 

liquidação de sentença, de modo que a suspensão determinada na 

decisão de fl. 263 deve permanecer.

Assim, mantenho a suspensão dos autos nos termos da decisão de fl. 

263.

Intimem-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 10 de julho de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111122 Nr: 2700-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CRAVO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 733-02.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU COZER, NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTO MILANI, INEZ MILANI, JOÃO COELHO 

NETO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B, JANE TERESINHA ERDTMANN - OAB:7.343, JOSE 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:, RODRIGO QUINTANA 

FERNANDES - OAB:9.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT, IZABEL CRISTINA ÂNGELA MALFER DOS SANTOS - 

OAB:MG/60921, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão dos embargos de 

declaração nº 7185/2015, que reconheceu a nulidade da sentença e dos 

demais acórdãos proferidos nestes autos, determinou que o processo 

retomasse seu curso inicial, com a citação da litisconsorte necessária.

Às fls. 551/553, a litisconsorte se deu por citada e manifestou 

desinteresse no imóvel objeto dos autos.

Destarte, intimem-se as partes para se manifestar sobre a petição de fls. 

551/552, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 31 de maio de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88421 Nr: 309-42.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVIAÇÃO AGRÍCOLA GAIVOTA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SABIONI VALADARES 

- OAB:MT/16218/0

 Vistos etc.

Processo saneado à referência 30, determinando as partes que 

apresentassem as provas que pretendiam produzir.

À ref. 34 o requerido pugnou pelo pela oitiva de testemunha 

genericamente, não as arrolou, não justificou a pertinência de modo 

específico. Assim, não restando demonstrada a sua imprescindibilidade, 

razão pela qual INDEFIRO a oitiva genérica pleiteada pela requerida.

Em referência 35, o autor pugna pela oitiva da testemunha VALDECI DE 

SOUZA, residente e domiciliado na cidade de Miraselva/PR, Fazenda 

Jardim, KM 8, Zona Rural.

Assim, DEFIRO os pedido de referência 35, devendo a parte autora 

diligenciar para o cumprimento da precatória no prazo de 30(trinta) dias. 

Ressalto que caso a mesma não seja cumprida no prazo determinado, 

tornem os autos conclusos para julgamento do feito com as provas já 

carreadas aos autos, visto não ser a testemunha arrolada imprescindível 

para a solução da lide

Intimem-se.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Expeça-se precatória para oitiva da testemunha VALDECI DE SOUZA no 

endereço declinado na petição de ref. 35.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 1253-15.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA ROCHA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, ROSANGELA DA 

ROSA CORREA - OAB:16.308-A MT, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de seus procuradores para 

informar nos autos o endereço atualizado do Requerido, no prazo de 05 
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(cinco) dias, sob pena de arquivamento por abandono.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 029/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO a ausência da Servidora Solange Cristina de Oliveira 

Freitas, Gestora Judiciária desta Comarca, matrícula nº 24388, no período 

de 16 a 20/07/2018, em razão de usufruto de compensatórias, 

devidamente deferido, bem como de férias agendadas para o período de 

23 a 26/07/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora BETINA WOLLMEISTER DOS SANTOS, Analista 

Judiciária, matrícula nº 32656, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária, em substituição a titular, no período de 16 a 20/07/2018, durante 

o período de usufruto de compensatórias, bem como no período de 23 a 

26/07/2018, durante o período de férias da Gestora.

 Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 10 de julho de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 030/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO a ausência do servidor Marcos Antonio de Freitas, 

Gestor Administrativo 03, matrícula nº 32546, no período de 16 a 

29/07/2018, em razão férias agendadas, bem como usufruto de 

compensatórias, devidamente deferido, no período de 30/07/2018 a 

03/08/2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora EDAIANE NOVAIS DE SOUZA, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 34605, para exercer a Função de Gestor Administrativo 03 , 

em substituição ao titular, no período de 16 a 29/07/2018, durante o 

período de férias, bem como no período de 30/07/2018 a 03/08/2018, 

durante o usufruto de compensatórias pelo servidor.

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 10 de julho de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21670 Nr: 1039-10.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed de Maringá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BITTENCOURT FERRAZ 

DE CAMARGO - OAB:OAB/PR 52.665, FERNANDO ROCHA NEVES - 

OAB:OAB/PR 50.183

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada , nos termos da decisão de fls. 283, considerando a 

penhora efetivada nos autos (284/287), para , querendo, opor embargos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8510 Nr: 147-77.2008.811.0094

 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: Elvira Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônia Silva da Macena - 

OAB:MT/4.380, Paulo Sérgio Matias Patruni - OAB:MT/4.360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Impulsiono os presente autos para proceder à intimação da parte 

requerente, na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 132/133, nos termos da decisão de fls. 131, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3321 Nr: 396-33.2005.811.0094

 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 dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS NETO - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte executada, na 

pessoa de seus advogados, para informar os dados bancários da conta 

corrente, para expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25995 Nr: 931-73.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzenir Esteves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 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: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529/ES

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 499, a 

seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte ré não se 

encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo: "Vistos em correição. 

Intime-se a parte requerida para que, ciente da manifestação e 

documentos juntados pela parte autora às fls. 488/498, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1º, do 

CPC. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerida, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono os presente autos para proceder à intimação da parte 

requerente, na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 660/661, nos termos da decisão de fls. 659, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono os presente autos para proceder à intimação da parte 

requerente, na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 596/597, nos termos da decisão de fls. 595, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono os presente autos para proceder à intimação da parte 

exequente, na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 164/166, nos termos da decisão de fls. 164, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20803 Nr: 167-92.2013.811.0094

 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: Cupiuba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - ME, 

Kelly Luciane Correia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar as contestações de 

fls. 188 e seguintes e 210/222, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11254 Nr: 8-23.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drugovich Auto Peças Ltda., Claudio Drugoviche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Vanessa Mossato 

Vernasqui - OAB:50933/PR, Edrisa Costa Pereira - OAB:39.900PR, 

Kleber Morais Serafim - OAB:32.781PR, Simone Fogliato Flores - 

OAB:41942/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos ao autor para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 113-verso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23057 Nr: 929-74.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Abra-se vista à parte requerente para manifestação acerca dos 

documentos acostados à fl. 73 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20384 Nr: 679-12.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Madeiras Ltda - EPP, Junio Marcio Inacio 

de Lara, Teodolina Maria Inacia de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, se manifeste acerca dos 

documentos de fls. 151/156.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30204 Nr: 95-32.2018.811.0094

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TB, MCLCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Teresinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca 

de Sinop/MT, a fim de processar e julgar o presente feito naquela 

comarca, fazendo constar nossas homenagens.Ciência ao Ministério 

Público.Após, baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de praxe.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58325 Nr: 1345-92.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Meri Maciel Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Francisca de Souza, ELISEU CARVALHO, 

JOVANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:MT 22.583/O, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:MT 21011/O

 Autos n°: 1345-92.2017.811.0108 (Código 58325)

Requerente: Meri Maciel Carvalho

Requeridos: Jovana de Souza e Outros

AÇÃO DE GUARDA

 V I S T O S.

 Tendo em vista a apresentação de relatórios de Estudo Psicossocial, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.
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 Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 9 de julho de 2018.

 CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64140 Nr: 1756-04.2018.811.0108

 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: TANIA SILVA DE OLIVEIRA SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 1756-04.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64140

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA) - SAÚDE

REQUERENTE: TANIA SILVA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 VISTOS.

 Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o parecer do 

NAT, com urgência.

Transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação, 

certifique-se e após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de julho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62338 Nr: 633-68.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63196 Nr: 1144-66.2018.811.0108

 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: ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIR PEREIRA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais da 

requerente, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que instrua o feito:

a) Cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita;

b) Cópia do comprovante de residência.

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, procedam ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 21091 Nr: 493-83.2008.811.0108

 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: EULER FERNANDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA DE URGÊNCIA, tendo as 

partes acima qualificadas.Foi realizada perícia médica nos autos para 

constatação do grau de invalidez do autor (pp. 141/144), entretanto, 

houve a necessidade de exame complementar, sendo determinada a 

realização de exame de ergometria e posteriormente perícia médica 

complementar para responder os quesitos 05 e 06 de pp. 

143/144.Realizado o exame complementar (pp. 176/181), a perita médica 

declinou sua nomeação (p. 195), sendo nomeado o Dr. José Carraffini 

para responder aos quesitos complementares (p. 196).Ocorre que o perito 

nomeado se declarou suspeito para atuar nos autos, vez que o autor é 

seu paciente desde 21.10.2015, conforme certificado à p. 200, fazendo 

necessário à nomeação de novo perito médico.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40177 Nr: 628-56.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Barra Rodrigues, Vanessa de Paiva 

Barra Rodrigues, Ritchie Lima Novais, Alex Alexandre de Figueiredo, 

Angelina Ferreira da Silva, Cleci Fatima Nunes, Serafim Alves de Souza, 

Carlos Luiz Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:OAB/MT 2.772-A, AGILDO TADEU GIL PRATES - OAB:MT 15.742, 

ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - OAB:OAB/MT 7626, 

Derlise Marchiori - OAB:MT0020014O, EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7044-B, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:9301/O, FÁBIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 9301, FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O, FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:MT 11.068-B, 

Páblia Guimarães Prates - OAB:MG/66.435, Regisson José de 

Castro - OAB:MT 6214-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Autos n°: 628-56.2012.811.0108 (Código 40177)

Autor: Ministério Público Estadual
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Réus: Eduardo Barra Rodrigues e outros

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Conforme determinado a fl. 999-verso, adite-se a carta precatória enviada 

a Comarca de Juara para realização do interrogatório da ré Vanessa Paiva 

Barra Rodrigues.

Casa já tenha sido devolvida espeça-se nova missiva para realização do 

interrogatório da ré.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49933 Nr: 1549-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA, ODAIR 

JONES PORFILHO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:MT 10.737, Paulo Gustavo Fernandes Melo - OAB:MT 18.188

 DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR ODAIR DIONES 

PORFILHO DE SOUZA SILVA, VULGO “JONE”, ... MANOEL ANTÔNIO 

SOARES DA SILVA, ...pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 

2º, incisos I e II, na forma dos artigos 29 e 70, e artigo 288, na forma do 

artigo 69, todos do Código Penal.Dosimetria da pena de roubo.ODAIR 

DIONES PORFILHO DE SOUZA .MANOEL ANTÔNIO SOARES DA SILVA. 

Considerando o concurso material de infrações – roubo e associação 

criminosa armada – aplicando-se o artigo 69 do Código Penal, somo as 

penas encontradas, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 11 

(onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) 

dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do 

fato.....Destarte, recomendo o sentenciado Odair Jones Porfírio de Souza 

Silvano estabelecimento prisional em que se encontra.Em relação ao 

sentenciado Manoel Antônio Soares da Silva, autorizo sua transferência 

para Unidade prisional de Cuiabá, vez que possui residência e família 

naquela Comarca. Oficie-se à SEJUDH, solicitando vaga para 

transferência.. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50334 Nr: 1737-03.2015.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA FRIZON, NEUCIR JOSE FRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT

 Impulsionos autos para promover a intimação dos réus, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos de carta 

precatória nº 9055-76.2017.811.0040, código 179909, junto a 2ª vara 

criminal da comarca de Sorriso/MT, quanto a certidão negativa de 

intimação da testemunha JUAREZ ANTÔNIO SCHEFFEL, sob pena de 

devolução sem cumprimento.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62280 Nr: 1174-10.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O, FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:OAB/MT 14.729

 Autos n° 1174-10.2017.811.0085 (Código 62280)

Requerente: Djaci Pereira da Silva

Requerido: Érica Souza Barros

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação Declaratória de Reconhecimento, Declaração e 

Dissolução de União Estável, Partilha de Bens e Alimentos” proposta por 

Djaci Pereira da Silva em face de Érica Souza Barros, ambos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela extinção do feito conforme fls. 99/101.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Prima facie, o acordo firmado às fls. 99/101 é válido e eficaz, não 

restando ao juízo a adoção de outra medida que não a sua homologação, 

nos moldes do artigo 843 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que surtam os seus 

legais e jurídicos efeitos, razão por que EXTINGO o presente feito com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, do NCPC.

P.R.I.C.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Após, considerando a desistência recursal, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 27 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 794-70.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B . 

MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Processo nº 2006/315 (Código 33298)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Antônio Carlos Sales

 Vistos.

Considerando o teor das manifestações de fls. 127/129, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29835 Nr: 168-56.2003.811.0085

 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: CLAUDIMAR ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORELI MARIA HENRICONI DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A

 Autos n° 2004/670 (Código 29835)

Requerente: Claudimar Roque da Silva

Requerido: Noreli Maria Henriconi

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Separação Judicial Litigiosa” proposta por Claudimar 

Roque da Silva, em desfavor de Noreli Maria Henriconi, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte requerida pugnou pela renúncia dos 

alimentos fixados na sentença de fls. 130/136, conforme escritura pública 

de declaração à fl. 151.

Devidamente impulsionado os autos para a intimação da parte autora, o 

mesmo nada pugnou. (fl. 15).

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Prima facie, considerando que a parte requerida, por meio de escritura 

pública de declaração, mencionando dispor de meios próprios à sua 

subsistência requer a dispensa do autor Claudimar Roque da Silva da 

obrigação de prestar-lhe os alimentos equivalentes a 1,25 (um virgula vinte 

e cinco) salários mínimos, nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de renúncia dos alimentos fixados a 

Sra. Noreli Maria Henriconi, permanecendo o autor Claudimar Roque da 

Silva a manter a subsistência de seu filho Alan Kenner da Silva, conforme 

sentença proferida nestes autos.

Intimem-se as partes pessoalmente da presente decisão.

Após, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 1161-50.2013.811.0085

 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: ANEREIDE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCHI DINIZ & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1161-50.2013.811.0085 (Código 52510)

Requerente: Anereide Ferreira da Silva

Requerido: Bianchi Diniz & Cia LTDA-ME

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 58, suspendendo o feito pelo prazo de 02 (dois) 

meses.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35933 Nr: 1137-95.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOURENÇO, ZILDA RODRIGUES LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/354 (Código 35933)

Exequente: Luiz Lourenço e Zilda Rodrigues Lourenço

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que fora promovido pelos filhos da autora falecida 

(herdeiros necessários) conforme fls. 75/84, nos termos do artigo 687, do 

CPC, declaro-os habilitados no presente feito, em sucessão a falecida, 

devendo o feito continuar seu trâmite regular.

Defiro o pedido de fl. 75, de modo que EXPEÇA-SE a respectiva requisição 

de pagamento, nos termos ora pugnados.

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE as partes exequentes para 

pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Transcorrido o prazo, devidamente certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61081 Nr: 473-49.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER 

DALFIOR MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE GARUZZI 

BARCELLOS - OAB:18.836/ES, ROBERTA BORTOT CESAR - 

OAB:21.768/ ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Processo nº 473-49.2017.811.0085 (Código 61081)

Exequente: Casa do Adubo S/A

Executados: Schelbi Junior Matiello e Nilzecler Dalfior Matiello

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 98/111, DETERMINO a intimação da 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Havendo as partes interesse na audiência conciliatória, DETERMINO, 

desde já, a designação de audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora deste juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 10 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54673 Nr: 1297-13.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1297-13.2014.811.0085 (Código 54673)

Requerente: Claudio Fagundes

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Tendo em visto o depósito de valores às fls. 116 e, considerando que o 

seu levantamento poderá ser efetivado somente após o decurso do prazo 

para a parte contrária apresentar impugnação ou recurso, procedam-se 
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os atos necessários para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, 

do Provimento n. 68, do Conselho Nacional de Justiça.

Precluso o prazo, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 04 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62834 Nr: 33-19.2018.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MW, LJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas ajuizada por 

MARIVONI WOLFF em favor da criança Lucas Jose Schnorrenberger e em 

face de ALFONSO JOSE SCHONORRENBERGER, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 130/131, a parte autora informou que está residindo na Comarca de 

Itaúba/MT e que as partes acordaram de forma verbal que o menor voltaria 

a residir na companhia da genitora, encontrando-se inclusive matriculado 

na Escola Estadual Grácia Edmundo Zeferino, motivo pelo qual requereu a 

declaração de incompetência deste juízo.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pelo declínio 

de competência deste juízo, nos termos do art. 147, do ECA.

É o relato necessário.

Decido.

Compulsando autos com a devida diligência observo que a parte 

requerente e o menor mudaram para outra comarca.

Pois bem. Assim, preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente in 

verbis;

Art. 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.

(...)

Com efeito, tendo em vista que a competência do presente feito é regulada 

pela norma especial retro citada, conjugada ao fato da responsável do 

menor encontrar-se em comarca distinta desta localidade, declino da 

competência e determino a imediata remessa dos presentes autos à 

comarca de Itaúba/MT, após as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao autor e ao representante do Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 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

 .Passamos, portanto, a cotar as diligências remanescentes no valor de 

R$3.800,10 (três mil e oitocentos reais e dez centavos), o qual deverá ser 

recolhido por intermédio do Sistema de Arrecadação de Diligências do 

TJMT, juntado a seguir o comprovante de pagamento da Guia nos autos 

em epígrafe.Cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvemos à 

Central de Mandados, dentro do prazo legal, para as devidas 

providências. Por ser expressão da verdade, assinamos e damos fé.Terra 

Nova do Norte-MT, 10 de julho de 2018.Estarnley Figueiredo de 

MouraOficial de JustiçaKarine Behrens GavaroneOficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63683 Nr: 397-88.2018.811.0085

 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: VANDERLEI BARATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REVOGO a tutela de urgência liminar concedida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na exordial.Por conseguinte, 

DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do 

art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas (se houverem) e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 11 de julho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60551 Nr: 263-22.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Berenice Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

16/07/2018, às 13h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64030 Nr: 333-05.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Maria Uhdre, Urano Importadora e 

Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolyne Kaory Shoji - 

OAB:69.094/PR, Deborah Guimarães - OAB:29.100/PR, Sonny Brasil 

de Campos Guimarães - OAB:6.472/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados do exequente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

 RURAL. MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S). 

Diligencias para PROCEDER à avaliação conforme o r. mandado 77-6722 

de código: 64030. RURAL. Endereço: FAZENDA SERRA DO CARDOSO, 

REGIÃO DA GLEBA. RENASCER/BAIA FUNDA, EM VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE-MT. VALOR DA DILIGÊNCIA:R$ 475,00 (QUATRO 

CENTOS E SETENTA E CINCO REAIS). Nº PORTARIA QUE AUTORIZA 

COBRANÇA: 013/2013. EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE 

D I L I G E N C I A  D I S P O N Í V E L  N O  S I T E : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 335-87.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lainy Waleska de Brito, Edwyn de Brito Sodré, Ismailce 

Cano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerão Ferreira Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elexandra Bethânia Frajado 

de Souza - OAB:18705

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimá-lo de todo conteúdo do 

Despacho/Decisão abaixo, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 335-87.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lainy Waleska de Brito, Edwyn de Brito Sodré, Ismailce 

Cano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerão Ferreira Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elexandra Bethânia Frajado 

de Souza - OAB:18705

 Outrossim, considerando que, nos termos do art. 530 do Código de 

Processo Civil admite-se que, em caso de ineficácia da prisão civil para 

adimplemento do débito alimentar, a execução deverá seguir o rito previsto 

no art. 831 do mesmo código (rito da penhora), dê-se vistas ao exequente 

para que apresente o valor da dívida devidamente atualizada, requerendo 

o que de direito e indicando os bens passíveis de penhora em nome do 

executado, em caso de não quitação da obrigação mesmo após decorrido 

o tempo da prisão civil.Cumpra-se determinação de fls. 197 no que 

concerne ao pronunciamento judicial do débito exequendo.Com relação ao 

pedido de abertura de conta judicia às fls. 214, considerando que os 

exequentes são estudantes maiores de idade, determino a intimação dos 

mesmos para que informem se possuem conta bancária para pagamento 

das faturas parcelas dos alimentos.Intimem-se. Cumpra-se.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA INTERDIÇÃO - PRAZO: 10 (DEZ) 

DIAS

 A Doutora Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, Juíza de Direito em 

Substituição Legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, aos terceiros e eventuais interessados, que se 

processam por este juízo, os Autos de Interdição->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 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO n° 664-89.2015.811.0077– Código 

56737, promovida por Edna Cristina Villalba da Silva em desfavor de 

MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, RG: 418.059 SSP/MS, CPF: 

469.084.391-00, Filiação: José Ramão da Silva e Maria Vicencia da 

Conceição, brasileira, casada, aposentada, TORNANDO PÚBLICA a r. 

sentença prolatada às fls. 32, a qual declara a INTERDIÇÃO de MARIA 

NILDA DA SILVA LOURENÇO, acima qualificada, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do Artigo 4º, III, do Código Civil, e, de acordo com o Artigo 1.775 do 

Código Civil.

 SENTENÇA: "Vistos, etc. EDNA CRISTINA VILLALBA DA SILVA ajuizou 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO de MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, ambas 

qualificadas nos autos, alegando que a interditanda não tem condições de 

reger sua própria vida, por sofrer de alienação mental por Mal de 

Alzheimer e Esquizofrenia. Atestado médico às fls. 11. Laudo pericial às 

fls. 22/23. Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou 

pugnando pela procedência da demanda, nomeado a requerente como 

curadora da interditanda. Relatei. Decido. Depreende-se dos autos que a 

requerida deve, realmente, ser interditada, pois o laudo pericial de fls. 

22/23 demonstra que é totalmente incapaz de gerir seus atos, de modo 

que é desprovido de capacidade de fato. Ante o exposto, decreto a 

interdição da requerida MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com o art. 1.775 do Código 

Civil, nomeio-lhe como Curadora a requerente EDNA CRISTINA VILLALBA 

DA SILVA. Em obediência ao disposto no art. 9º, III, do Código Civil, 

cumpra-se o disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente Termo de Curatela. Arbitro honorários 

advocatícios em favor do advogado dativo Dr. Obadias Coutinho dos Reis, 

OAB/MT 7.877, no valor de 3 URH, correspondente a R$ 2.504,16, 

consoante Tabela da OAB/MT. Serve esta sentença como certidão para 

fins de cobrança. P. R. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 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, Monik Assad de Lima, 

Analista Judiciário, digitei.

 Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 11 de junho de 2018.

 José Carlos de Souza Cândido Gestor Judiciário Autorizado pelo Artigo 

1.205/CNGC

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112832 Nr: 1608-79.2016.811.0102

 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: ALAOR FORTUNATO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR autor para se manifestar acerca da devolução do A.R. (ref. 49).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3038 Nr: 2-85.1994.811.0102

 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: GENÉZIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA 

PEDROSO DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ CAPELESSO, ELZO SIMONATO, 

DALVA MARIA SIMONATO, JOÃOZINHO DALCI, OFENIA S. DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT- 5.465, HERBERTH LIMA - OAB:4.749/MS, LUIZ CARLOS 

MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT 3.530-A, Vanuza Sagais - 

OAB:13113

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se em relação à Carta Precatória devolvida da Comarca de 

Nioaque-MS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102333 Nr: 304-16.2014.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MAA, FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.684-97.2018.811.0102

Código n. 102333

Vistos em correição.

 Em tempo, considerando o Ofício de nº 145/2018/PJ/VERA-MT, em que 

que o Promotor de Justiça informa sua ausência nas audiências 
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designadas para o dia 13/07/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste feito, para o dia 11 de outubro de 2018, às 15H00MIN.

 CUMPRA-SE de acordo com a decisão já proferida nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 11 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111756 Nr: 1131-56.2016.811.0102

 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: LOURIVAL ANTONIO PEREIRA, MARIA DE LOURDES 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO SCHILLE, ANA LEITE CARAN SCHILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FELIPE PORTUGAL - 

OAB:70096, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - OAB:22386/O, 

ÉRICO PRADO KLEIN - OAB:70041/PR

 Autos nº: 1131-56.2016.811.0102

Código nº: 111756

Vistos em correição.

Inicialmente, REVOGO a sentença de ref. 58, vez que não se refere a 

estes autos.

 No mais, antes de julgar os embargos de declaração opostos à ref. 39, 

DETERMINO a intimação do pretenso inventariante do espólio do requerido 

Guido Schille, a fim de que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o termo 

de inventariante, devendo ainda, no mesmo prazo, regularizar a 

representação processual, pois ausente nos autos procuração outorgada 

por Lucas Tiago Fernando.

Atendido, RETORNEM conclusos para apreciação dos embargos de 

declaração.

INTIME-SE.

Vera/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122925 Nr: 1311-04.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOLZIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA, MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - OAB:18.573-A, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO DA SILVA - 

OAB:3.685-A

 Intimação dos Advogados das Partes do inteiro teor da decisão 

transcrita:''DESIGNO o dia 24 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H30MIN, para 

audiência a ser realizada nesta comarca, onde deverão comparecer as 

testemunhas ADEMIR CORREIA DE AVILA e JACIR MACIEL DE AVILA sob 

as penas da lei, para serem inquiridas neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação das testemunhas DETERMINO 

a imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.''

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108694 Nr: 108-75.2016.811.0102

 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: GERALDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 108-75.2016.811.0102

 Código n°: 108694

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de ref. 55, uma vez que já foi expedida carta precatória 

ao endereço mencionado, restando, contudo, pendente a juntada do 

comprovante de citação pelo requerente, o qual retirou a missiva para 

cumprimento à ref. 30.

Assim, INTIME-SE o requerente pela derradeira vez, a fim de que 

providencie a citação da requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção anômala do processo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 10 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114967 Nr: 803-92.2017.811.0102

 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: MARIA GORETE LIMA DA COSTA, MIRIAN LIMA DA 

COSTA, JOELSON LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, Marilei Stela 

Schlosser Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos nº: 803-92.2017.811.0102

 Código n°: 114967

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido da arte autora (ref.62), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 10 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121470 Nr: 561-02.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALISSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos n.561-02.2018.811.0102

Código n. 121470

Vistos em correição.

 Em tempo, considerando o Ofício de nº 145/2018/PJ/VERA-MT, em que 

que o Promotor de Justiça informa sua ausência nas audiências 

designadas para o dia 13/07/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste feito, para o dia 04 de outubro de 2018, às 17H00MIN.
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 CUMPRA-SE de acordo com a decisão já proferida nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 10 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121411 Nr: 537-71.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/GO 9077-A, FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 6259-B

 Autos n.537-71.2018.811.0102

Código n. 121411

Vistos em correição.

 Em tempo, considerando o Ofício de nº 145/2018/PJ/VERA-MT, em que 

que o Promotor de Justiça informa sua ausência nas audiências 

designadas para o dia 13/07/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste feito, para o dia 04 de outubro de 2018, às 16H30MIN.

 CUMPRA-SE de acordo com a decisão já proferida nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 10 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107837 Nr: 1291-18.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: dener felipe felizardo e silva 

- OAB:21.678

 Autos nº: 1291-18.2015.811.0102

Código n°: 107837

Vistos em correição.

 DEFIRO a cota ministerial à ref. 310.

Assim, INTIME-SE o réu para que manifeste interesse acerca dos veículos 

apreendidos à pág. 56 e 86 (uma motocicleta Honda CG Titan Preta, placa 

NIY 1291 e um veículo Gol, placa ICS 5461), no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovando sua propriedade.

 Não havendo interesse, DETERMINO o perdimento dos bens em favor da 

União, nos termos do art. 122 do Código de Processo Penal.

 Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 10 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106942 Nr: 1019-24.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA SOARES, EITOR 

ANTUNES LEMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Autos nº: 1019-24.2015.811.0102

Código n°: 106942

Vistos em correição.

 DEFIRO a cota ministerial à ref. 362.

Para tanto, INTIMEM-SE os réus para manifestar interesse acerca do 

objetos apreendidos à pág. 65, no prazo de 10 (dez) dias, comprovando 

sua respectiva propriedade.

 Não havendo interesse, DETERMINO a Diretoria do Foro diligencie em 

busca de entidades cadastradas junto ao Juízo que possuam interesse 

nos objetos.

 Contudo, no que tange a balança de precisão apreendida (pág. 65), por 

tratar-se de material utilizado para o crime, DETERMINO a Diretoria do Foro 

que providencie sua destruição, devendo a Gestora Judicial proceder com 

as baixas nos livros de registros e a baixa dos registros no site do 

Conselho Nacional de Justiça.

Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 10 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101598 Nr: 828-47.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE PRISCILA LIMA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 828-47.2013.811.0102

 Código n°: 101598

Vistos em correição.

Inobstante a manifestação de ref. 90, e a concordância do Parquet à ref. 

93, verifico que o pedido foi devidamente apreciado em audiência, pelo 

que MANTENHO incólume a decisão proferida nos presentes autos à ref. 

83.

 No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão supramencionada.

Às procidências.

 Vera/MT, 09 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105187 Nr: 420-85.2015.811.0102

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 420-85.2015.811.0102

Código n. 105187

Vistos em correição.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110522 Nr: 662-10.2016.811.0102

 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: MARIA CLAUDIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Isabel Hertmann Evald 

Rosa Lopes - OAB:18.326 MT/O, VANDERLY RUDGE GNOATO - 
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OAB:17786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos nº: 662-10.2016.811.0102

 Código n°: 110522

Vistos em correição.

Considerando que a perita nomeada, Dra. Eliana Kawaguti, foi intimada por 

duas vezes para apresentação de honorários periciais, deixando nas 

duas oportunidades de manifestar-se nos autos (ref. 122 e 127), 

REVOGO a nomeação de ref. 112.

Ato contínuo nomeio para realizar os trabalhos o(a) perito(a) Dr. Leandro 

Augusto Minghelli, CRM/MT 3806, médico ortopedista, endereço: Av. 

Blumenau, n. 3945, anexo à Clínica DIS, Sorriso/MTou, Rua São João 

N°2194, Bairro Vila Romana, Sorriso/MT, telefone (66) 35440210

INTIME-O, na forma determinada à ref. 112.

Às providências.

 Vera/MT, 09 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104307 Nr: 53-61.2015.811.0102

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BENASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 Autos n. 53-61.2015.811.0102

Código n. 104307

Vistos, etc.

Inicialmente, PROCEDA-SE a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença.

 Após, INTIME-SE, derradeiramente, a parte exequente para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108300 Nr: 1485-18.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1485-18.2015.811.0102

Código n. 108300

Vistos em correição.

Considerando que o devidamente intimado da penhora realizada nos 

autos, o executado não opôs embargos (ref. 60), DEFIRO o pedido 

formulado à ref.48.

Para tanto, certficado o trânsito em julgado desta decisão, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do montante de 10.708,61 (dez mil, setecentos e 

oito reais sessenta e um centavos), transferindo-se a quantia para a 

conta corrente indicada à ref. 58, de titularidade da autora.

Após, RESTITUA-SE o valor remanescente ao executado.

Cumprido, VOLTEM-ME conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122925 Nr: 1311-04.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOLZIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA, MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - OAB:18.573-A, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO DA SILVA - 

OAB:3.685-A

 Processo número: 1311-04.2018.811.0102

Código n°: 12295

Vistos, etc.

DESIGNO o dia 24 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H30MIN, para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverão comparecer as testemunhas 

ADEMIR CORREIA DE AVILA e JACIR MACIEL DE AVILA sob as penas da 

lei, para serem inquiridas neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação das testemunhas DETERMINO 

a imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT,___de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107897 Nr: 1305-02.2015.811.0102

 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: LBCOL LEGNO BRASIL COMPENSADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACIQUE LTDA, LAMIFORTE 

LAMINADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte Autora, para que junte aos autos a GUIA 

emitida pelo site do TJMT, referente ao comprovante de pagamento juntado 

no dia 09/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114366 Nr: 560-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SÉRGIO TIRITAN, ODAIR TIRITAN, 

ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal retirar as 

Cartas Precatórias para distribuí-las ou juntar aos autos comprovante do 

recolhimento das custas das mesmas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105097 Nr: 378-36.2015.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MARIA GATTO KUMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 378-36.2015.811.0102

Código n. 105097

Vistos em correição.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 09 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114640 Nr: 672-20.2017.811.0102

 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: APARÍCIO XAVIER DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para condenar os requeridos na obrigação de fazer, 

consistente no fornecimento do medicamento AERODINI, em quantidade 

suficiente para todo o tratamento, devendo o autor apresentar receituário 

médico a cada três meses. Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122733 Nr: 1220-11.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANI LUZIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte requerida, da designação da 

Audiência preliminar para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h00min, 

neste Juízo.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

 
EDITAL N.º 006/2018/DF 
 
A COMISSÃO DE APOIO AO TESTE SELETIVO QUE VISA AO CREDENCIAMENTO 
DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 
Torna público o resultado provisório da seleção realizada para Fisioterapeuta e Psicólogo, após o 
processamento da documentação apresentada pelos candidatos: 

 

  Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia 

Requisitos 
Gabriela Neves 
Paula de Souza 

Jaqueline 
Alves 

Sampaio 

Laura 
Oliveira 
Prado 

Rafaela Souza 
Saibert Prati Mirian Aparecida 

Pereira Erhardt 

Tempo de serviço público - 6.1.1. 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Experiência profissional - 6.1.2. 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviço público excedente - 6.1.2.1 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 
Doutorado na área de atuação - 6.1.3. 

a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Doutorado fora da área de atuação 

6.1.3. b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mestrado na área de atuação - 6.1.3. c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mestrado fora da área de atuação  

6.1.3. d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Especialização na área de atuação - 

6.1.3. e 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 
Especialização fora da área de atuação 

- 6.1.3. f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Participação em congressos, 

seminários e cursos de extensão 6.1.3. 
g 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 

Pontuação final 3,45 2,55 0,25 2,25 0,00 
 

  Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia 

Requisitos 
Ana Caroline 

Mendonça Talavera 
Fabio Sisconeto 

de Freitas 
Natália 

Anjolino Fini 
Tempo de serviço público - 6.1.1. 0,00 2,00 2,00 
Experiência profissional - 6.1.2. 0,00 0,00 3,00 

Serviço público excedente - 6.1.2.1 0,00 2,40 3,00 
Doutorado na área de atuação - 6.1.3. a 0,00 0,00 0,00 

Doutorado fora da área de atuação 6.1.3. b 0,00 0,00 0,00 
Mestrado na área de atuação - 6.1.3. c 0,00 2,00 0,00 

Mestrado fora da área de atuação  6.1.3. d 0,00 0,00 0,00 
Especialização na área de atuação - 6.1.3. e 0,00 2,00 2,00 

Especialização fora da área de atuação - 
6.1.3. f 0,00 0,00 0,00 

Participação em congressos, seminários e 
cursos de extensão 6.1.3. g 0,25 0,25 0,25 

Pontuação final 0,25 8,65 10,25 
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Para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que deverá ser 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como na imprensa local. Dado e passado nesta 
cidade de Campo Verde, aos seis dias do mês de julho de 2018. 

 
 
 

Claudiomiro Donadon Pereira 
Presidente da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 
EDITAL N.º 004/2018-JECRIM 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Meritíssimo Juiz de 
Direito Diretor da Comarca de Colíder/MT, em em conformidade com o Edital N.º 
006/2011/PRES, datado de 16/05/2011 e Edital nº 001/2016-JECRIM, 
disponibilizado no DJE 10267, de 04.06.2018, no uso de suas atribuições etc. 

1. Torna pública a RELAÇÃO DEFINITIVA das inscrições deferidas para o 
Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador para a Comarca de Colider-
MT. 

Nº da 
Inscrição 

Nome do Candidato Nº de 
Identidade 

001 Isaias Antonio Haverluk da Fonseca 2248115-0 
002 Maria Veronica Rodrigues 1709557-3 
003 Meiriele de Oliveira Lima 2690839-5 
004 Rafaela Rodrigues de Oliveira Simone 1474371-0 
005 Fernanda Alves da Silva 1697650-9 
006 Nagilce Lara Xavier 2044199-1 
007 Fernanda Dominschek Hartmann 2246828-5 
008 Haianne Undaiha Ondina Luzatto Medeiros 2239130-4 
009 Daise Roberta de Souza 2135023-0 
010 Natalia Karolina Coelho Silva 2397494-0 
011 Tainara dos Santos Chiotti 1998986-5 
012 Marlon Alberguini Gonçalves 2264700-7 
013 Kamila Borges Silva 2497247-9 
014 Vitor Lara Xavier 2379044-0 
015 Milena de Oliveira Lima 2793978-2 
016 Thais Ribeiro de Freitas 2063126-0 
017 Tayla Varela Shimada 2306118-9 
018 Daili Kesly da Silva Mitsue 2163448-7 
019 Alisson Renan Pereira Damas 2315179-0 
020 Meury Cristina Sartori Bioto 1542480-4 
021 Danielle Sayuri Sasazawa 2360312-7 
022 Daniela Marques dos Santos 18871674 
024 Francislaine Candido de Almeida 2019043-3 
025 Suzana de Lourdes Paglioco 2282132-5 
026 Luiza Calderelli Bonin 2063264-9 
027 Stefani Santos Ladaniski Martins 2360371-2 
028 Elaine de Paula da Silva 2435923-8 
029 Tamiles Silveira Ferreira da Silva 2474569-3 
030 Jessica Abreu dos Santos 2456252-1 
031 Larissa de Rossi dos Santos 2372420-0 
032 João Pedro da Silva Marques 2487536-8 
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033 Leticia Carvalho Peterlini 2205839-7 
034 Jhennyfer Karolyne Ferreira Lima 2306458-7 
035 Sheila Martendal 1975953-3 
036 Fancielly Thayse Aldaves Rocha 1558248-5 
037 Bruno Alencar Custodio 1734560-0 
038 Graziela Candido de Freitas Silva 2251306-0 
039 Dhaiane Silva Bonfim 2161784-8 
040 Delson de Souza 1200769-2 
041 Ariel Saboia Paulino 2758344-9 
042 Eduarda Rayny Almeida 2655534-4 
043 Thaylla Kaoany Sena 2247991-0 
044 Diony Gonçalves de Sousa 1991495-4 
045 Lucas Gonçalves Elias 2411350-6 
046 Claudenir Zeri Mendes de Souza Junior 1793296-3 
047 Elisângela Pereira da Silva 1602721-3 
048 Dhébora Sousa da Silva 14915671-2 
050 Maiza Emanuely Dalazem Pereira 1465110-6 
051 Fernando Salles Micheletti 24158-0 
052 Renata Fernandes 5730958 
053 Hide Abreu Hossoe 2054223-2 

2. Tornar público, que a prova para o Processo Seletivo para Credenciamento de 
Conciliador para a Comarca de Colider-MT, será aplicada no dia 15/07/2018, das 
08h às 12h,  devendo o candidato inscrito comparecer com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos nas dependências da Faculdade de Colider – FACIDER, sito 
à Avenida Senador Júlio Campos, n. 995, Loteamento Trevo, CEP 78500-000, 
Colider-MT.  

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu___ (Ana Maria Guimarães), Gestora Judiciária, que 
digitei. 

Colider/MT, 11 de julho de 2018. 

Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz de Direito 
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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 008/2018 

 

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 de 09 de maio de 2018, deste Juízo, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10253, em 10/05/2018; Edital nº 004/2018 de 
07 de junho de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10271, em 
08/06/2018; Edital nº 005/2018 de 18 de junho de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico nº 10278, em 19/06/2018 e o Edital nº 007/2018, deste Juízo, datado de 04 de julho de 
2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10288, em 05/07/2018, pelo presente 
edital, no uso de suas atribuições legais, considerando que não houve nenhuma interposição de 
recurso, TORNA PÚBLICO o resultado definitivo concerne ao Processo Seletivo para 
Credenciamento de Conciliadores para o CEJUSC de Mirassol d’Oeste/MT, bem como para 
formação de Cadastro de Reserva, com relação dos candidatos classificados, bem como, do 
gabarito definitivo da prova realizada em 01/07/2018. 

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 

Disponibilizado - 12/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10293 Caderno de Anexos - 6 de 8



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 

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 

 
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, 11 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 SAPEZAL 
 
EDITAL N. 010/2018-DF 
 
O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 
 
CONSIDERANDO a realização das provas na data de 30 de junho de 2018, para o Processo 
Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Sapezal/MT do ano de 2018, 
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO o Gabarito DEFINITIVO do Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz 
Leigo desta Comarca, em conformidade com o Edital nº 004/2018-DF – publicado no DJE nº 
10246 em 27/04/2018.   

 
 

GABARITO DEFINITIVO 
 
 

 

QUESTÃO / 
RESPOSTA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

QUESTÃO / 
RESPOSTA 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital. 
 
Sapezal-MT, 11 de junho de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

A B C 

A B C D 

B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A 

B 

D 
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